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1.1

ABERTURA_

1 ,2

EXPEDI ENT!::

1 .2.1
Mensagens de Governador do Distrito Federal
N~

135/90-DF

na origem),

tógrafos

(n~1osrso,

restit-uindo au-

de projeto de lei

sancionado.
-

N° 13S/90-DF ( n° 1 08/SO-

GAG, na origem), súbmetendo
à deliberação do Senado o
Projeto de Le,
do DF n~

61/90,

que

a 1 teração

dispõe sobre a

da·

denomi na_ção

dos ca.rgos
de
Assistente
Jurfdico, de. que trata a

Lei n~64, de 14 de dezembro
de 1989, para Defensor Público

1.2.2

do Dis.trito Federal.

-Pa~ceres

Referentes
matérias:

às

seguintes

Projeto.de Lei do DF n~
51/90, que estima a Receita
e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 1991.
Projeto de Decreto Legisl'ativo n~ 18/85, _ que.
disoõe sobre aprovação das
contas do Presidente da República,·. relativa ao e)(ercício financeiro de 1983.
- Projeto de Le.i do Senado
n~ 114784, que dispõe sobre
a criação de um Conselho_de

Desenvolvimento para a
gião
Geoeconõmica
Brasília.

Rede

- Projeto de Lei do Senado
n,g, 40/89, que- dispõe sObre
o aproveitamento de servidores de autarquias federais, de empresas públicas,
de socie.dades de economia
mistas ~ de fUndações públicas extintas e da outrasprovidências.
- Projeto de Lei do Senado
n,g_ 77/89, que disciplina a
expedição de cred.enc 1a is,
plenos poderes ou qualquer
instrumento
que habiljte
agente dlplómático a firmar
_ato
internacional
em nome
doPafs.
-- Projeto de Lei do Senado
n~ 12ÇI789, - qu_e
estabelece
os limites entre os Estados
do Acre, Amazonas e
Rondônia,
~ e
regulamenta
o
parágrafo s~ do artigo 12
das Disposições _constitucionais Transitórias.
- Projeto de~Lei do Senado
n.A. 275l6S ,___ que regul amei1ta
o - i nc i s.o LXXVI I do art. s_,g,
çia_ Cons·t i tu' i ção,
estabe 1 ecend_o a- g_i"atuidade__ de cus"'
tas judiciais das
ações
de habeas
co~pUs e habeas

data.

- Proj_eto de Lej do Senado
nA 342/89,
QUe aefine OS
crimes de responsabilidade
e regula o res~ec_ti..vo processo de julgamento.

de

---Proj-eto
Lei do Senado
nA386/B9, que define 'como

crime contra .o 1_1vr.e- exer..:
cicio d_o Poder Legislativo
a ofensa à inte-gridade corporal ou à saúde de parlamentar
e
dá
outras
providências.
- Projeto de Lei do ·Seriado
n,g_398/8S, que dispõe _sobre
a utilização de cadáVer não
reclamado, para fins de estudos ou pesquisas cientfficas
e
dá
outras
providências._
- -Projeto de
nA54/90,
que

do DF
cria
a.
Ouvidoi"ia-G~.ra~ do Distrito
Fede~al,
dotada de autonomia técnica e vinculada à
Câmara Leg-fslativa dO: Distrito Federal, com a finalidade de fiscalizar e controlar os _atas da ~dm1n_1s
tração pública di re.ta·, ·1 ndireta ou fundacional
do
Poder Executivo do Distrito
Federal.

1.2.3

-

Presidência

Lei

Comunicação

da

Prazo para apresentação
de eméndas ao Proj et.o de
Le1
do- DF n~ 61, de 1990,
lido anteriormente.

1 .2.4 - Ofícios
N,g_ 72/90, do Presidente
da Comissão· de ·_cónstit_uic.ã..o.
VUsttç'a e Cidaeían-ia,
comunicando a
reje_ição do
erojeto de Lei .do senado n-S!.
77, de 19~9. que disciplfna
a expedição de cr-eden,c1ais,
P 1 e nos PO-deres ou _ qua 1 quer
instrumento
que- habilite
agente diplomático a firmar

·]
-

j
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EXPEDIENTE
CE1IIT1IO GIIÁACO DO SENADO RDEIIAI.
PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CE5AR AUGUSTO JOSt: DE SOUZA
Oiretor Administr11tivo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

at_o_ internacional

do País.

em nome

N~ 73/90. do Presidente
Comissão de Constitufçao. Justiça e Cidadania.
comunicando a rejeição do
Projeto de Lei do Senado n~
128, de 1989, que estabelece os 11mites entre os estados do Acre, Amazonas e
Rondônia, e re~u1amenta o §
d~

5.1< do art. 12 das Disposições
_ Constitucionafs

Transitórias.

N~ 74/90, do Presidente
da Comissão de _Constituição,
.Justjça, e Cidadania,
comunicando a aprovação do
Projeto de Lei do Senado n~
275/89, que regulamenta o
inciso LXXVII_ do art. 5R da
Constituição, estabelecendo
a gratuidade de custas judiciais das ações de habeas
corpus e habeas data, nos
termos do substitutivo apres_entado ,_

N~ 76/90, do Presidente
da Comissão de C'onstitu_i_ção,
.Justiça e Cidadania,
comunicando a
rejeição do
Projeto de Lei do Senado n~
114, de 198.4, _ que dispõe
sobre a criação de um Conselho de
Desenvolv_imento
para região geoeconõmica de
Brasília. __

NR 77/90, do Presidente
da Comissão de Constituição,
Justiça e Ctdadania.
comunicando o encaminhamento do Projet~ de Lei do Senado n~ 40/89, qué dispõe
sobre o aproveitamento de
servidores de
autarquias
federais,
de empresas públicas,
de sociedades de
economia mista e de fundações públicas extintas ou
dissolvidas,
e -dá outras
providências, a fim de que
seja dec1 arad.a sua prej ud 1cialidade, nos termos doS
arts.
133,
n~ 4 e 334, do
Regimento Interno.

DIA-DO~-AL

Impresso sob a responYblhcNde da Mesa do Sen.to Feder..

ASSINATURAS

Semestral

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

CrS 3.51?,65

Tuagem 2.200-exemplares.

NR 7S/90, dó Presidente
tos de Lei
do Senado n~s
da COmissão de ~constitui
114,
de 1984,
128-.
275,
ção,
Justiça e Cidadania,
342, 386 e 398/89, é o Procomunicando a rejeição do
jeto de Lei do DF nA 54, de
Pro_jetp_ de_l,.ei do Senado n~
1990, sejam apreciados pelo
-Plenário.
386T89,- qUe · déf í ne
comocri. me· _contra o 1 ;-vre exer-:
cício do Poder LÉl'giSlàtlV_o· ·
_Abertura do prazo prea ofensa à integridade corvisto na Resolução nR 15.8,
poral o~ à saúde de parlade __ 1988, a fim de qu_e as
mentar e dá ou-tras pr_oviemendas oferecidas ao Prodéncias.
jeto de Lei _do DF nR 51/90,
relativo ao orçamento do
N~ 79/90, do Presidente
Dis~ríto
Federal para o eda Comissão de Constituixercício
financeiro
da
ção,
Justiça ___ e _c i_dadan i a,
1991, sejam sUbmetidas à
comunicando a- aprova-ção do
decisão do Pl_enár_io~projeto de Lei do Senado n~
342, de 1989, que defíne os
- 1.2-.6- Discursos do Expecrimes de responsabilidade
d ;_ente
. . .
___ · _
e regula o respectivo pro_cesso de julgamento.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
N~ 81/.90, do- Presidente
·zn~tituição
da
censura
da Comissão de Constituiclassiffcatoria aos progração,
Justiça e Cidadania,
mas de TV.
.comunicando a aprovação do
Pro_jeto de Lei do Senado n~
SENADOR MAURÍCIO CORRtA,
-398, de 1989, que d_ispõe
como L Í_der EpiSódiO de
sobre
a
utilização
de
trãns i i: o, envol ve11do S.. , --~:.x~
cadáver não reclamado,_ para
em Bras1lia,
na data de
-fins de estudos ou pesquihoje. COmentários a projeto
sas científicaS- e dá outras
de 1€1 do DF, de sua autoprovidências.
ria,
aprov~9o pelo Senado,
que cr_ia o Ouvidor-Geral do
-~-NR 194/90-DF ,"do PresiDistrito Federal. Suscitandente da Comissão__ do Di s-·
do questão de ordem sobre a
trjto Federal, comunicando
competência do Senado ou da
a aprovação do Projeto de
Câmara Dfstrital para apreLei
do DF _ n~ 54790, que
c i ar vetos_ do Governador: do
cria a Ouvidoria-Geral do
Distrito Federal a projetas
Distrito Federal dotada de
votados pelo Senado.
autonOmia -tecnica e- vinculada à Câmara Legislativa
SENADOR ODACIR SOARES
_do Distrito Feaeral, com. a
Const f _tu_tção de Comi sssão
do
Senado Federal para afinalidade de fiscalizar e
controlar os atas da admicompanhar o inquérito do
nistração pública di reta,
assassinato do Senador Ola-·
_ indjreta ou fundacional
do
vo Pires.
Poder ExecutivO do_ Distrjto
_ SENADOR .JAMI L HADDAD - DeFedera 1.
liberaçã~
do
Congresso
1.2.5
-comunicações
da
Nort·e-Americano
proibindo
Presidência
empresas americanas de_ negociarem com Cuba.
·
de prazo para
--~---_Abertura
interposição de
recurso,
SENADOR J9SÉ FOGAÇA - Re- por um décimo da composição
visão
constitucional
de
da 'Casa. para que os Proje1991 .

~
'
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1.2.7
tes
-

n~

-Leitura de proje-

Projeto de Lei do Senado
208790,

de

autoria

do

Senador Márc1o Lacerda, que
dispõe sobre a garantia do

salário

mínimo e dá outras

1 969,
que f nst f tu i a taxa
de fiscalização dos mercados de títulos e valores
mobi1 iáriOs e dá
outras
providências. Retirado
da
pauta nos termos do art.
175. alfnea ''e' do Regimento Interno._

providências.

- Projeto de Lei do Senado
n~ 209/90,
de autoria do
Senador Márcio Lacerda, que

dispõe sobre o reconhecimento das Convenções e Acordos C.oletivo_s __ de

lho e
cias.

Traba-

dá outras providên-

1.2.8- Requerimento
- N~ 429/90, de autoria do
Senador Jami1 Haddad; solicitando ao Ministro da Saúde, informações que mencío-

na.

1.3- ORDEM DO DIA
-

Projeto de Lei do Senado

n~ 128790, que dá-nova
redação
ao art_. 3,g,_ da Lei n~

7.940, de 20 de dezembro de

Projeto de te i dO Senado
·:nA 1 09/8_8_,-- 'que estabelece
normas para o processo de
pr1vatização de
empresas
sob o controle direto ou
indireto do. Governo Federa T,
e _dá outras próVfdências. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.

1.3.1
Discurso
Ordem do Dia

após a

SENADOR NEY MARANHÃO --Sabotagem ao- plano de eStc3:bi1 i zação _econ6mi ca do Governo Fernando Co_l lar por_ representantes de oligopólios
e mu 1 ti na c 1 o na is .
Apoio -à
interpelaç~o promovida pelo
Ministro Jarbas Passarinho
ao Sr.
Antônio Ermirio de
Moraes.

Novembro de 1990
SENADOR AMIR LANDO - Nece·ssidade d_e polftica agr-ícola para o Brasil. Discr_iminaçao do Governo Federal
na liberação de verbas para
Ro_ndôn_ i a .
- SENADOR MARCO MACIEL - Importância das patentes no
desenvolvimento_ económico e
o.pouco uso que delas se
faz em nosso Pafs.
SENADOR "FRANCISCO ROLLEMBERG A prostituição de
menores.
1.3.2 --Designação_da Ordem .do Dia da próxima ses-

São

1 .4

ENCERRAMENTO

2
MESA DIRETORA
3
LÍDERES E VICE-LÍDERES
DE PARTIDOS..
'4 '- COMPOSICÃO DE COM IS:
SOES PERMANENTES

Ata da 183l! Sessão, em 16 de novembro de 1990
4l! Sessão Legislativa Ordinâria, da 48l! Legislatura
Presidência do Srs. Antônio L uiz Maya e Áureo Mello
Às

9 HORAS,

ACHAM-SE -PRESEN-

TES OS SRS. SENADORES:

.

Oziel Carneiro- Antonio Luiz
Maya- Francisco Rollemberg
Lourival Baptista.

O

SR.

PRESIDENTE (Antôn1o

Luiz Maya)- A lista de presença acusa o comparecimento
de 4 Sr_S.
Senadores.
Havendo
número regimental, declaro aber-ta a sessão.
Sob a proteção de Deus,
ciamos nossos trabalhos.

ini-

Os
Sr.
1A
Secretário
procederá à leitura do Expedi ente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL

Restituindo autógrafo
de projeto de lei
sancionado:
N,g_
135/90-DF
(nA 109/90, na
or1gem), de 14 do corrente,
relativa ao Projeto_de Lei do
DF nA 27, de 1990, de iniciativa do Governador do Distrito
Federal. que di sp.õe sobre a
alienação de bens imóveis residenciais de propriedade do

Distrito Federal e ne-le situa- -conforme e_stabelece o DeCret_o
dos, e dá outras providências. do Distrito Federal n~ 10.060,
de 5 de·janei_ro de 1987.
(Projeto que se trans_formou
na L e i nA 1 28, de 9 de novsm-- Na realidade, as atribuições
bro de 1990).
.
es_tabelecidas __ para o cargo de
Ass1stente Jurfdico são ineMENSAGEM
rentes ao cargo de Defensor
Público.
Com efeito. até que
De Governador do
lei complementar de iniciativa
Distrito Federal,
do Excelentfssfmo Senhor Prenos segu~ntes tenmos:
sidente da República
venha
dispor so~~e_ a organização da
MENSAGEM Nlf 136. DE 1990-DF
Def_ensoria Pública do Distrito __
(NQ 108/90-GAG.
ortgem)
Federal
e dos terr_itóri_os, em
atendimento ao disposto
no
Brasil ia-DF, 12 de novembro de art.
134, parágrafo único. da
1 ss·o
Constituição __ Fed-ªral,
mister
se faz alterar a- denominação
Excelentf~fs-frilo
Senhor Presi- dos _car-gos de Assistente Jurí-dente do Senado Federal.
dic_o,_ com fundament.o no art._
24, XIII, da Lei Maior, a
fim
Tenho a honra de encaminhar a de adequar a nomenclatura da
vossa Excelência,
com fulcro categoria às at_iv1dades desemno art.
24, XIII. da Consti- penhadas_ por seus i nteQrantes.
tuição Fe_deral e nos termos do
art. 2~ da Resolução-do Senado
Importa, a i nda, sa 1 i entar -que
Federal
nA 157/88,
o anexo com o advento da Lei
n~
125,
projeto de lei que altera para de 29 de outubro de 1990,
Defensor Públi~o dg Distrito- ínstaurou-se no Distrito FedeFederal a denom1naçao dos car- ral
Üma segunda éatégoria de
gos de Assistente Jurídico, de Assistente Jurídico,_ cujos inquE trata a Lei n~ 64, de 14 tegrantes defendem os interes- de dezembro de 1 989 .
ses das Fundações do Distrito
Federa1.
Ass1m,
passaram
a
Os
integrantes da_categoria existir no âmbito_do Executivo
funC_ional de Assistente Jurí- local
duas. categor1as com a
dico desempenham,
exclusiva- mesma denominação,_
desempemente, as atividades de pr~s nhando atividades distintas_ e
tação
de
assistência não
raro
antogônícas,
judiciária aos necessitados, tornando-se neces_sári a a a 1 te-·

na

7000

Novembto de 1990
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5.920,

t i v ando ev1 ta r

1973 • __ passam a ser os constan-

a mesma denomi --

de

19

de setembro de

Sábado 17

bem como àS ·pensões pagas à
conta do OrCãmé"r'ito do Distrito __ Federa 1 ,
~~o~~--

nação para cat""gos de ·atribu,..i--- tes do ane·xo deSt-ã--leT,--assfm
ções diferentes--._--- ______ _:_ ctfs-'frfbUfdOs.-~-------'~---- · ·- -- - - - - - - - - ---~--- Art. -7R. Os való'fes~cõnstantes
Acresceça-se, finalmente, ·que~
a) de Assistente Jurf_-c:fic:o_ Es~ cta-·ane~p-oesta lei
em·~
não haverá nenhum reflexa· fl..; pecfa-1-. ___ para---os-= ASS_'(stàn_tes Vigor _no ·ctfa f-'1. de-·janeiro-de·-~'

:r~

·entram··

nance1ro no orçamento do Distrito Fede_r_a_l, e-is qué:o __ -_pro:-

je·to nãó au-menta- a--remuryerJ!\Çãq
da referida categoria.
Perm-ito-me

s61tcita·n: cará'ter

~; u~~;j;l~- n~~a~-;r~rg~ã~;g~-~;

JurfQicos
ClasSe c e

·posTCiátiátloS

Especial;-'~-,.._ .....

na·s
___,_.

Sôõt<é -eles

1990 incJafhdo

o

percentual
de vinte·e séis e
seis décimos por ·-cento. · refe~~
b) Cfe _Assistente Jurfdico de_-rª'_f:ltes __à
reposição
(Plano_:
.a Categ-oria-, ·para--os Assisten- Bresser) e os ·reajusteS_ ··rela- teS--JuFfà'fCospõ·sicionados na t-ivos ao mês de aêZ9m6r6 de·~00
cl a~[~~T~ -~:-,
~~~-- ~~-----1~a9 e--aos-meses:s:~~~ee~êntes. ~-

__:

c) cl_e_ Assistent-e--.,;urídico' de
Art-~ B_g_ Esta lei en-tra em ~i~2a categoria, pára --os--Assis- gor na datá ae·_ sua'_pUb~ ic~Ção.-;;.
tente_s · · ·Jut•í di cos· posicionados __
Na oportunidade renovo a Vos- _____!::!? classe A.
--Art-.- o-9~-ReVogam-se as a-rspo--=;
sa _____ ~c~lência protes--tos
de
sições em ~ontrário.
:
Art._2A São exti_ntas. a paralta
es!ima
e_ dis_tin"ta
Brasf1ia,
14
consideraçao. --Wanderley var- t i f ae:-fA de janelrQ de 1990,
-1 i m da
si 1 va.
Governador ·ao· para os i ntegrantê"S da- catego- 1989
Distrito Federa-1.--------- ria
funcional
de asststante
JurfdiCo_.~ -~~":--=as'
-_Set.J\rintes
PROJETO DE- LEI DO DF
ANEXO
gr~t_!_fj'--"~a~~"~~:
(Art:~ 1_g_ de Lei n_g_ 64,
N_g_ 61, DE_1990
I ~:Gf-àfiCá-Ções de N'(ve,- Sude 14 d~. 9ez,~mbrp de_1!J8~)
-instituída _
pelo
Dispõe sobre a alteração perior,
da denominação dos cargos de Decreto-te; n_g_ 1:544, de 15 de
VENCIMENTO '
Assistente Jurídico, de que abril de 197_7, e a-1terações;
trata a Lei nQ 64 •- __ çle 14 de
I r- ~ -_Gra_t i f_i cações de -Produ_dezembro de 1989, para Defen~ o-bõ';--oo
sor
Público
do
Dtstrtto tividade.
inStitufda
pelo A-~l~P'!~~-~~ ~~v_rj dj ~~..:.
DecretQ-_l_e 1 _n,g, _1_. 7_76 ,_ de 17 de Assistente Jurídico
Federal.
de 1_g_ Categorie·
-março-' de -1980. e a 1 tera:ções,
7.610.00'
O. Senador Federa·l- decreta:
Assistente Jurídico
I I I
- Grat i fi caçá o de De.sem-:
.
7. 260,00
Qe 2_g_: C~t~~o~i~_
Art.- -1.Q os c.~~-~oS de Assis--~ pehho-__-da Funçã'd ESsen_c_i a l -àtente Jurfdico Eápecial I
As- Prestação, Juri~çlic_i__Qnal, _insDECRETO N~ ·_1 _ó_~:060 de
s1stente Jurídico de 1 e 2a 1:.1~yfçla p_elo;_,p~çre:tq-l_ei _ n_1_~~
Categorias. a C:;Ue se·r·eTere- á 2.160,
de 5
de
setembrO -de
5 DE JANEIRO DE 1987
Lei
n_g_ 64, de 14 de _Qez_embro __ 1 !;!84~,--~ e~ ~a_1 te~a_çõ~~- ;-~-Inclui
de 1989, passam a
dénbrrriOar:..pãrãgrafo único no
artigo 2a do Decreto n1Q
se, .respectivamente, D~fensor
IV .,.... t?iratif_icaÇã0-ít1StitUfda
Público -do Distri--to Federa1-~pelo DeCr_et-o··=Lei n1_g_ 2.367, de
4.736,
de 12 de julho de
Especial e Defensor Público-ao 5 de hõVembro--de 1987.
1979, e dá outras providênc ias.
Distrito Federal de
1A e
2A
Art. 3A Os in--tegrantes" -da caCategorias.
tegoria -funciona1 de Assisten-O Governador do Distrito-- Fe-:---Art. -z_.Q. Esta -lei entra em-vi;..-~te Jurfdico, a partir de 1_g_ de deral, no us·o das_ atribuições
gor- na data de sua pub-l-icação·.- janeiro de -1990. fa-r_ão
jus à- que
lhe são conferidas_pelo
de LeiGratificação --de Representação arti_go· 20, H1ciso-II-;
de
13 de abril de
Art; -B_g_ Revogam-se ãs dispo-- -Mensal,
nos percentuais
de n_g_ -3.7_5_1_,
sições· em contrári-o.
--cento e noven-ta _e t:inco por 196Q~ combinado com os artigos
cento, - cêhto' e noV"enta por 7_g_
e
13 da Lei n1 2 6.920. de
se-tembro
de
1973,
Brasília, de- 1990 1o-2_g_ da Re- cento e cent-o e Cf1 ten-ta e. c i n-_ 19 de
co por-cen-to, respectivamente. decreta:
pública e 30_g_ de Brasflia.
para-as--cla·sses-Esp·ec1ã1,·1A e
2~ categorias.
·
A-rt.- 1_g_ o· artigo- 1.Q. do DecreLEGISLAÇÃO CITADA
to n-2 4 . 7~6, de 12- de j u 1 ho de
Ar--t.--=---4A A Gratificação aC;---=-1979, que inclui as-categorias
LEI-N_g_ 64 DE 14 DE
ciona.Ypor Témpo de Serviço funcionais de Assjstente Jurf-DEZEMBRO DE 1989
será ca-lculada na base de cin- dica
- a
_de· ·procurador
Dispõe sobre os vencimentos- co por cento-por qüinqüêniO--de-- AutárquicO no -_G.rúPõ ServJ.ços
sobre o
vencjmento- Jurfdicos,
fica acrescido do
dos integrantes da categoria serviçoseguinte parágra-fo:
funcional de Assistente ~urf básico e a reapresentação.

com o art_. 4_g_, da Resolução __n_.Q.
157, dessa casa .LeiQTsl__ativa_: .

s

dtco, do Grupo-serviço Uurfdico$ de que trata a Lei nQ
5.920, de 19 de setembro de
1973l
e
dá
outras
prov dências.

Art·-. S.:U o regime jurídico dosintegrantes da c~:tegor i a
fun-'"-ciona·l-de Assistente Jurídico,
até que se aprOve- o· Estatuto-dos -FuncionárHi -Públ ices C1vis
o Governador do Distrito Fe---do o·istr-1tO-Fedef"-ai·:· e o dã
dera 1 , faço saber que o Sena'do - Lei- n-.ll- 1 . 71 J de 28- de outubro·
Federal
decreta._e eu sanciono de
1952,
e
as -leis que o
a secguinte- lei:
- -'-'-------'-'-""-'~""'-'~conipl~me'ft_J:_?tn __.'~ --~--::~-:-----~ -~ -:-:::-

~·Arí_._ 2-_g_- .::~~ .. -~~. -~~:~::.- ... _..,_

ParágraTo únTCó. __ -As ·cax~gõ
rias· fUhcionais -de que trata
este artigO :compreenãêm as
segu-intes atividades~
I - ASsis--tente JUrJdico
a)

Art-.
1A OS vehclmentos -qos
Arr.
6_g_ O dH;pc1sto nesta lei
in-tegrantes da categor1a
fun- se estende aos aposentados, no
cional d.e Assistente Juríd1cõ, ·cargõ-~~-de--Ass1sten'te Jurídico,
do Grupo Serv-iços- JurídicOs, ~_~cujos·-~rroven_t"os serão
reaj l,.lsdo P 1ano de Classificação -de - tadoS~ - nas--mesmas bases, como
Cargos de -que trata a Lei
n_g_~ se ~es:t.ives_sew-·em
-~tividade,"

i

n~

Pro_curadoria Geral

0

-

Atividade de níve-l
supe~~rior-, envo-lvendo-· super-visão,
coordenação e
execução de
trabalhos relat-ivos à
prest~_çã? - .. --~e .~-' ~~s·; stênci a _

___
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judiciária aos necessitados,
aos servidores de administração di reter a do_ Distrito
Federal, em processos origi-

nados em

de

fatos

exerci cio

decorrentes

da função· pú-

blica, assim nos juizados de

Pequena_s Cau.sas, na forma do

dispos_to na. Lei

n1A

7.244~

de 7 de novembro de 1984;

b) Nos orgãos relativamente
autónomos

V
maior
púb11co.

tempo de Serviço

§
2b.- Na ápu-~áç-ão doS c r i térios de preferência
indicados
no parágrafo anterior,
será
considerado exclusivamente_ o
tempo de efe_tivo exercício.

3.Q. A movimentação prevista
neste artigo não acarretará
mudança da referência em que o
servidor estiver localizado.
§

Art. 3.Q. Compete So Secretário
de Administração do Distrito
Federal, baixar os at_os de mode assistência jurfdica aos vimentaçãot que serão-_publ icaórgãos relativamente autónomos dos no Diarto Oficial do Disdo Di str1 to Federa 1 e .e _~mi s_- -trito Federal:
são de -pareceres sObre aSsunArt. 4.Q. Este decreto entra em
tos relacionados com a aplicação de leis e regulamentos e vigor na data de sua p_ubl icasituações -incomuns, para fixa- ção,
revogadas as disposições
em contrário.
çãc de orientação normativa.

Atividades de nfvel superior,

envolvendo supervisão, coocde-

nação

e

execução de tr:aba l_ho

II - Procurador Autárquico
Atividade de nivel
sugerior, envolvendo supervisão,
coordenação e execu~ão de
trabalhos referentes a defesa dos interesses das autarquias perante quaisquer jufzos ou tribunais, inclusive
o supremo-_Tribunal
Federal,
emissão de pareceres sobre
assuntos relacionados com a
aplicação de leis e regulamentos a situações inComuns,
por fixação de orientação
normativa. e prestar assistência
jurfdfca aos óf"-gãos
das
autar~uias
em
processos."
Art.
2.Q. Os Assistentes Jurfdicos das tabelas de pessoal
dos órgãos relativamente autonomes poderão_ ser movimentados
para o mesmo emprego da Tabela
de Pessoa 1 ·do o-; stri to .. Federa 1 .
com
1 atação
na
Procuradoria-Geral, obedecidos
os seguintes requisi-tos:
I
1 rit-eresse ·comproVado do
serviço;
II - El>fistêntia -ae vaga. 1 imitada a 10% (dez por-cento);
III - dois anos de efetivo e.xercfcio
·na
categoria
funci anal .
§
1.Q. Se o número de servidores interessados na movimentação for superior ao limite de
vagas, observar-se-á, além dos
requisitos de que trata este
artigo, os seguintes critérios
de preferência:
-

(À Comfssão do Dístrfto Federa 1)

PARECERES

PARECER NO 344, DE 1990

maior tempo na referên-
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de-i i neados pelO novo segmento
do Poder
Público
que
se
instalará no Distrito Federal
em 1~ de janeiro de 1991.

Texto da L.ei
O texto do projeto, em seu
artigo 1.Q., estabelec~ a composição do orçamento, prevendo
as receitas e fixando as despesas,
tanto do tesourQ- como
dos órgãos da administração
indireta,
com
perfeito
equilfbrio.
O_ dispositivo seguinte discrima a
receita por fontes,
desdobrando-a
em categorias
económicas, em atenção ao disposto no artigo 11 da Lei n.Q.
4.320, de 1964.

Nos artigos 3~ e 4-'L, f_ixa a
despesa do Orçamento_ Fiscal
e
da Seguridade Social, respectivamente, à conta de recursos
do tesouro,
distribufdos por
órgão,
merecendo _ d_e_staque,
pelo montante Que envolvem, a
Secretaria de Educação -(Cr$
24.296.214,00 mil) e a Sec~e
taria
de
Saúde
(Cr$
19.127.117,00 mil), caracterizando a prevalência de atenções do Governo do DF para a
area
sacia 1
na
proposta
apresentada.

.Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de
Lei do DF no 51/90, que
••estima a receita e
fixa a
despesa do Distrito Federal
para o exercício financeiro
o artigo 5.Q. apresenta _-o orçade 1991 11 •
mento de investimento das emRelator: Senador Mauro Bene- presas nas quais o Distrito

vides

Pela Mensagem n.Q. 116~ de 1990
(n~ 89/90, na
origemJ,
e em
cumprimento ao disposto no artigo _12 da Resolução n.Q. 157,
de 1_.Q._ de' novembr-o 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 1991.
A presente proposta inclui o
or·çamento Fi sca 1 , o Orçamento
da Seguridade Social e o OrçamentO de Investimento das empresas em que o Governo do
Distrito Federal,
di reta ou
indiretamente, tenha a maioria
do capital social com direito
a voto e foi elaborada em consonância com o plano de Governo,
observando também, no _que
se ap_licar,
as determinações
cont_idas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (Lei ·n~ 8.074,

de 31 de julho de 1990).

Para viabilizar a
execução
orçamentária da Câmara Leglslativa do Distrito Federal,
após a sua
insta 1 ação_,
foràm
consignados cerca de_Cr$ 1 ,O
bilhão
em
um
projeto·
especial
li - maior tempo na classe;
incluindo no orçamento da Sede
P1anejamento.
III - maior tempo na catego- -cretaria
ria funcional;
~rata-se
de uma programação
especial,
cujo desdobramento
IV
maior tempo de seryiço -ou transferência dar-se-á em
no Distrito Federal~
consonância com os objetivos

I
c ia;

Novembro de 1990
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Federal detém direta ou
indiretamente a maioria de capital
social com direitos a voto,
fixado à conta de recursos diretamente arrecadados, por entidade, com um volume total _de
recursos na ordem
de
Cr~
14;691 .425,00 mil. O ·artigo- 6:g:
determina que os orçamentos
das entidades da administração
indtreta de que trata o art1go
5.Q. -serão elaborados cQm ~bser
vânci a, no que couber; da forma adotada peLo _orçamento- do

DF.

No

art. _7.Q._, estão feitas auespecíficas para o
Poder Éxecut i v o: ·-o -1 tem I, autoriza efetuar abertura
de
crBditos,
até o 1 imite de 2_5%
de cada subprojeto ou subatividade,
com _finalidade de atender insutictências nas dotações orçamentárias;
ô itãm
II,- autoriza realizar ope_rações de crédito, por antecipação da receita, até o
limite
de 20% das receitas correntes
estimadas; o item III, _autoriza
incorporar ao Orçamento do
Distrito Federal
os créditos
suplementares e transferências
concedidas pela União_,
bem
corno os recursos o r i u_ndos de
convênios e operações de crédito
durante
o
exercfcio
financeiro.

·toriza~ões

o art.
8~-- ..estabelece que o
Po_der Executivo do DF aprovará
quad_ro
de de ta 1 hamento dos

DXABJQ DO CQNORESSQ

Novembro d,e 192Q
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subprojetos e
subatividades
integrantes
dos
orçamentos
Fiscal e da segUridade Social.
o texto da Lei que ora analisamos está, de maneira geral,

semelhante à lei orçamentária
do exercício vigente, exceto

n~

NJ\C!ONAL (Seçâo

m
Receita

parte relativa ao indexador

do orçamento__ (URO/-DF), que vigorou até março .de.ste ano. Ao

nosso ver, o texto da . lei
guarda conformidade com a técnica legislativa e orçamentá-

ria, p~~ como a legislação em
vigor pertinente à·matéria.
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A receita Qlobal fo-i eStimada
em

138.871.~800.000,00

Cr$

(cent~

e trinta bilhões, ~ito
centos e setenta e um milhões
e oitocentos mil cruzeiros), a
preços de maio de 1990, apre-

sentando

si cão:

a

seguinte

co·mpo-

Cr$ 1.000,00
(A preços de maio de 1990)

Especificação da Receita

Recursos de Todas as Fontes

1. Receitas do Tesouro

119.186.000

1.1. Receitas Correntes
1 .2. Receitas de Capital

108.416.950
10.769.050

2. Receitas de Outras Fontes

2.1. Rece1tas Correntes
2.2.

Receitas de Capital

3. Recursos das Entidades

4,99"!.375
4.230.233
764 .15'2

da_Administrac~o

Indireta (qu_e_não recebem Transf_érênc1as
14,.691.425

do Tesouro)

3.1. Geraçâo Própria
3.2. Operações de Crédito

14.241.425
450-0<lO

Receita Global

Do quadro acima, as Receitas
Correntes representam 90;9~/e
·da
receita
do tesouro, a
tr·; butár i a, estima da em Cr$
·41 .334.001.000,00
(quarenta e
um bilhões. trezentos e trinta

138.871 .. 800

tributária decorreríte das no rmás con-st i tuci on_a is vi gentes.
Vale ressaltar gue 87% das
trãnsferências sao destinadas
para a área de segurança públ ica, sao-de e educação.

tos e quarenta
cruzei r os) .

e

cinco mi 1

Na parte relativa à dívida
fnterna, entre amortfiãÇãó e
enc·a-rgos,
foram alocadOs re·cursos
da
ordem
de
Cr$
e quatro mi 1 hões e
um mi 1
cruzeiros), tem como principal
Despesa
1.620.360.000,00 (urn bilhão.
A despesa do D1strito Federal seiscentos e vinte milhões,
item o Imposto sobre Operações
e
s~Ssénta
mil
Relativas a Circulação de Mer- para o _e_xercício financeiro de trezentos
cadorias e sobre Prestação de 1991, com recursos do tesouro, cruzeiros).
fixada
em
Cr$
Serv_i ços de Tra:risp-ortes Inte- es·tâ
(cento- e
Ressaltamos-ainda que a_ ap1irestadual e Intermunicipal e 119.186.000.000,00
de Comunicação com a importân- dezenove bi1hões, cento-e oi- cação de, pelo menos. 25% "da
e
seis
rniJhões de receita de. impostos. compreencia de Cr$ 32.000.000.000,00 tenta·
representando dida a proveniente de transfe(trinta e dois bilhões
de crUzeiros),
nà manutenção.e decruzeiros),
representando 85,82% da despesa total da rências,
senvolvim.ento do- ensino", _con26,84% da receita do tesouro proposta.
soante estabelece o art. 212
estimada.
Vaie deS-tacar d9ste montante- da Constituição Federal,
éStá
As Transferências da União as despesas com Pessoal e En- -amplamente atendida com a propara o Distrito Federal estão cargos Sociais -que somam Cr$ gramação de Cr$ 24.246,2 mi(dezanove lhões. em 1'9.91, que represenorçadas
em
Cr$ 19.7_63.978.000,00
60.435.354.000,00
(sesSenta bilhões, setecentos e sessenta tam cerca de 50,1% daquela
novecentos e base de referência.
bilhões, quatrocentos e trinta e três milhões,
e cinco milhões e trezentos e setenta e oito mil cruzeiros),
Para melhor visualizar a procinquenta
e _ quatro_
mi 1 àbsorvendo 16,58% do total do~
cruzeiros), ou seja,
55% do recursos do tesouro~-enquanto gramação do Governo do Distritotal
das Receitas Correntes. qLle ·par-a_ investimentos a· pro- to Federal, para o próximo eIsso demonstra que o Governo posta consigna recursos no va- xercfcio, mostramos a dfstrido DF depende substancialmente lor de Cr$ 10.461 .345.000,00 buição dos recursos por órquatrocentqs e gãos.
com
as
respectivas
das transferências da União, (déz _bilhões,
apesar da maior partfcfpação sessenta e um milhões, trezen- fontes:

Sábado 17

DIÁRIO DO CO~GRESSO NAClONAL (Seç!io ID

7003

Novembro de 1990

Cr$ 1 .ooo.oo
Tesouro

Especificação

Tribunal de Contas do DF
"Gabinete do Governador

Procuradoria-Geral
Secretaria de Planejamento
Secretaria de Administração

da Fazenda
de Educação
de Saúde
de
-Desenvolvimento Social
Secretaría de
Desenvolvimento Urbano
Secretaria de TranspOrtes

Secre_t ar i a
Secretaria
Secretaria
Secretaria

3.036
2.500.000

1. 260.260
6.092.566
990.350
9.314.219
11.971.978
7.224.0l)O
24.299.250
22.064.287

4.252.380

526.416

4.778.796

1o.1il4.00d
3.658.700

6413~000

896.363_"

2.047.305

Agricultura e ProdÚção
Secretaria de Segurança

Total

Fontes

1.260.260
6.092.566
990.350
9."314.219
11.971.978
7.224.090
24.296.214
19.564.287

Secret_ar 1 a 'de

-;-,- ...

10.184.000
. 4 ·-9P6: 1oo
2. 94,3 .,668

Pública

14.611.857

408.580

1!i.020-417

Esporte

1.717.132

12.000

1.729.132

Secretaria de Cultura e
Secretaria da IndúStria,
Comércio e Turismo
Secretaria de Traba l"ho

Secretaria de Comunica~ão
Social
Secretaria do Meio Ambiente
Ciêncta e TecnoJogia

465.733
134.540

465.733
134.540

311.270

311.270

89.119

à\L119

116.925.740

Total
A

o.

Orçamento da

Reserva de Contigência foi

. orçada em Cr$ 1 .. 000.000. ooo, o o
(um bilhãO de cruzeiroS) na
proposta
originária ·
do
-Executivo.

4.994.375

~eguridade

__ soçi~l_

o orçamento da Se-guridade Social está fixado, com recursos
dO
tesouro,
_em
Cr$
35.391.784.000,00 (trinta
e
cinco bilhões, tre~entos e no-

121.920."115

venta e um milhões, setecentos
e
o i tenta
e
quatro
mil
Cruzeiros), representando uma
participação de 27,66% do orçamento total do DF, que· estão
distribuídos pelos seguintes
órgãos:

Cr$ 1 .ooo,oo
D"ist~ibulçi!o

por ó~gi!o

Tribunal de_ Contas -do DF

Administração Direta:

Se-cretaria de

Recursos do Tesouro
31Q.21;0

Corpo de Bombeiros Militar do DF

8.280.001
19.127.]17
437.170
4.252.380
1.642.850
703.511
-638.495

Subtotal·

35.391.784

Adm1n1st_raç~o

Secretaria de Saúde

Instituto de Saúde do D-istrito Fé"deral.

Secretaria de oesenvolv1mento Social
Sec·ret ar 1 a de Segurança Pública

Policia Militar do Distrito Federal

Administração Indireta:

(excluidas as transferências do Tesouro)

Fundação do Serviço Social do DF

Fundação Hospitala"r do DF

2.500.000
526.416

'Subtota 1

3.026.416

To ta I Orçamento da Segur l"dade Soe la 1

38.418.200

Novembro de 1990
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)
maio de 1990. foi

Orçamento de lnvest;mento
o

orç~mento

_ de Inyestimento

das Empresas Estatais do
trito

Federal

a

preços

Dis-

de

contemplado

com recursos da ordem de Cr$
14.691.425.00,Q,OO _ (quatorze

bilhões,
seiscentos e noventa
e um milhões, quatrocentos e
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vinte

e cinco mil cruzeiros),
participação
de 10,58% na Rroposta global
do DF, distribuídos pelas ___ seguintes empresas.
---- -

sign1i'ícando uma

Cr$ 1.000,00

Recursos Dtretamente Arrecadados

Distribuição por órgão

-'~

Companhia de Eletricidade de
Bras i l-ia
Cam_panh~a

1 .429.200

_de Água e Esgotos de

Brasil ia
Companhia Imobiliãr1ã

6.362.193

de-

6.150~000-

erasi 1 ia
SoCiedade de AbaStecimento de

-229.870
520.162

Brasil ia
Banco de Brasilta S.A

14.691.425

Total do Orçamento de Investimento

Como demonstra o quadro acima, destaca-se a CAESB pelo
volume de recursos alocados,
ou seja, 43,30% do total destinado para o Orça~ento de
Investimentos. Vale ressaltar,
na mensagem encami nhad6r'a -do
projeto, que o Senhór Go~erna
Qor esclarece: "A Companhia de
Agua e Esgotos de Brasflia tem
a seu cargo investiment_os de
grande porte na ampliação dos
sistemas _ele Séilneamento e de
abastecimento di água potável,
co_ntando para ~sses empreendimentes com recursos contr_atados
interna e externamente
pe 1o Governo" .

Texto
EMENDA
A 1 ter a

dO

art~

--

8

N~

06

(N~

1-0F)

-r•eaação do inciso I

71:t..:

Art. 7s;,. .•.•••• -•••••••••••• _. __.__.,__
I
abrir créditos suplementares até o limite de 20%
(vinte_ por cent_o} de cada subprojeto ou sub_ãtj)'1daóe,
com
finalidade de atender Ynsuf1ci ênci a _
nas
dotações
QrçâiJlentári as·, -- excetuando-se
desse limite a ReServa de Contingenefa;

16915751.101.0001 ...... Irpplantação·de Vias e Obras- COmplementares de Urbanização
Natureza_ da Despesa:
Investimentos:, ........

c r$

1 o.

oco. oao. oo

·

~···~

·

EMENDA N:g: 11 ( ns;,. 3-0F)
Acrescente-se à subatividade
abaixo o seguinte valor:
27000
Secretaria do Meio
Ambiente, Ciência e Tecnolog_ia
27001
Secreta~ia
do Meio
Ambiente, Ciência e Te~nologia

Na Terracap,
estão alocados
Cr$ 6.150.000.000,00 (seis biDespesas
03100572.178.0001 ~Funciona
·lhões, cento e cinqü~nta mime_n_to da S~cr,~taria _ de Meio
lhões de cruzeiros),_parã seAmbiente, Ciênci_a__ -e--Tecnolorem
aplt cactos nos j:5roJ---e-r-osEMENDA N~ tf3- .'Cn~ 2-0F)
gia; na nat~rez~ d3- despesa:
"Execuçao de_ Obras e
Equipainvesti mente - .......... ·....... .
mentos de Infra-Estrutúrã Ur- -Acrescente-se ao subprojeto -cr$ 9.ooo.opo,oo .
_~
bana no DF" e "ExecuÇão de o- aoaixo o seguinte ~lor:
bras e Serviços de construção
EMENDA N° 12 (n° 4-D~)
e UrbanizaÇ~o no DF, correspondendo a 7,83% e 34,03% res11000
Gabinete d_o ~overnaAcreSCeJit·e--se à subat 1vi dade
pectivamente do total _de Orça:- dor
abaixo o se9uint!3 va-lor:
mento de InvestimentOs~.·
11009- Região Administrativa
23000 ~ secretaria de Cultura
VI I - Paranoá
e Esporte
Os valores da Receita e da
10583231 .151. 0001 ....... Obras de
O~spesa orçados
:preços do
23002- Secretaria de Cultura
mes de ma1o de 1990, serão a- Urbanização no Paranoá
e Esporte - Ent·i dadas Supervijustados de acordo com a mesma
sionadas
sistemática que --for ap 1 i cada
Naturezaoa Despesa:
ao Orçamento da União, ao fi08482472.9BO:OOdi -Funcionanal da apreciação da proposta
Investimentos:_ ............. . mento da Orquesta do Teatro
por esta Casa.
Cr$ 1o.ooo.ooo,oo
Nacional de Brasflia.

ª_

Ao projeto foram ~presentadas
emendas,
as quais foram
discutidas e votadas quando da
apreciação dos Relatórios Setoriais,
tendo
como
conseqOência a aprovação das
seQuintes:
15

Fonte de .Cancelamento:
1sooo ....;. se-c'f'etar i a de Desenvolvimento Urbano

_Natureza

d~-O~spesã~:_·

Pessoal e Encargos
Cr$ 12.000.000.00

19001 ~-SeCreta r i a de _Desen- -Outras
Despesas
Volvimento Urbahó
Cr$ 20.000.000,00

·SoCi~is:

Correntes:
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EMENDA

N~

(N~

13

5-DF)

Acrescente-se à subatividade
abaixo o seguinte valor:

27000

Secretaria

do Meio

27001

Secretarfa

do Me i o

Amblente, Ciência e Tecnologia

Ambiente, Ciência e Tecnologia
031 00592. 190; ooot

_ Execução

da Politica Ambiental

Natureza da Despesa:
Outras

Despesas

de Capital:

Cr$ 4.000.000,00

EMENDA

N~

14

6-DF)

(N~

Acrescente-se à subativ_idade
abaixo o seguinte valor:

27000

~

Secretaria

do Meio

Ambiente, Ciência e Tecnologia

27003- Instttuto de Ecologia
e Meio Ambiente do Distrito

Federal

03100592.192.0001

Funciona-

mento do Instituto de Ecologia
e Meio-Ambiente do DF
Natureza da Despesa:
Investimentos:-~.;-,--.-~:-....

EMENDA NA 15

(n~_7-SF)

Acrescente-se à subatividade
abaixo o seguinte valor:

4010.0001
-- Assistência Financeira à Cãsa do Cearã.
entidade que
integram os orçamentos Tiscal
A reféridã emenda não altera
e da seguridade soei a 1, o qua-- valores nem a categoria econódco .de detalhamento da despe- mica da despesa, apenas sana
sa, por subproje_to e subativi- incorreção gráfica na denomidade, especificando a natureza nação da atividade e subativieconómica. o grupo de despesa, dade, acima descrita, atendena modalidade de aplicação e o do pedido da Secretaria de
elemento da despesa.
Planejemento_do DF.

órgão_, fundo

e

§
fA As a 1 te rações decorrEm.:.
tes da abertura de créditos
adicionais
integrarão os quadros
de
de ta 1 hamento
~da
despesa."

-·A einenda tem por filial idade
adequar- o-orçamento do DF ao
da União.
EMENDA R-2

(n~

9-DF)

·IncJuir a subatividade: Programaçao de Ressocialização da
Saúde Mental ~ car~o do ISMDF,
na·
-atividade
47001.13754282.090.0000-- Pro~
moção e execução de programas
de saúde e prestação- de assistência méOicq~hospitalar

Investimentos:-·---~·--·~·····

Cr$ 5.000.000,00

outras
Desp9Sás
Cr$ 10.000.000,00

Co-rrentes:

Font_e_ de tancel ament6;

27000
Secretaria do Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia

47000 - Secretaria de Saúde
Entidades Supervisionadas

27004 - Instituto de Ciência
e TecnoJogia do DF

47001
_ Fundação Hospitalâr
do Distrito Feder~l - FHDF

03100572.191.0001- Funcionamento do Instituto de Ciência

13754282.090.0001 _-Funcionamento da_Fund_ação Hospj taJar

e Tecnologia

Investimentos: . . . . . . _..
Cr$ 8.000.000,00

;-~ ·-~-~.

Os valores das emendas de nAs
11 a 1 5 aprovadas serão _ deduz i das da Reserva de Cont·i ngência, somando a importância de
Cr$ 58.900.000,00 (cinqOentã e
oito milhões e novecentos mil
cruze i ros) .
Além destas, na qualidade de
Relator-Geral, apresentamos as
Seguintes emendas, com o objetivo de melhorar,
adaptar e
compatibilizar as alterações
propostas pelos nobres relatores setoriais.
EMENDA R-1

(n~

Altere-se o artigo
to da Lei para:

8-DF)
8~

EMENDA R-4 ( n~ 11 -DF)
Acrescente-se ao subprojeto
abaixo o seguinte valor:
49000 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano --o Entidades
Supervisionadas
49002
Companhia de Água e
Esgotos de Brasflia- CAESB
13764495.063.00001 -_Ampliar
e melhorar o Sistema de Coleta
e
TransPorte
de
Esgotos
Sanitários da Bacia do Paranoá
e Cidades Satélites
Natureza da Despesa:
Investimentos~ . ~--~~ . . . . . . . . .
Cr$ 40.000,000,00

.Fonte de Cancelamento.:_
39000

Reserva de Contingên-

39000 cia

Fteserva de Cont i ngên-

cia

99999999.999.0001
de Cont i ngênc i.a - · ..
Cr$ 40.000.000,00

'do

Tex-

"Art. 9.2 O Poder Executivo do
Distrito Federal, no prazo de
vinte dias após a publicação

Investimentos-: . . . . . . . . . . . . . .
Cr$ 15.000,000,00
A emenda procura promover a
melhoria operacional dos serviços e a modern1zação físiCofuncional das
instalações do
Instituto de Saúde Mental do
Distrito Federal.
EME-NDA R-3 (nR. 10-DF)
Onde se lê:
4010.0000 - Acompanhamento e
Avaliação-da Politica- de Assistênc1a Soci~1

~ -~

Reserva
....._. -.:.

A presente emenda vem reforçar o projeto em pauta,
que
objetiva dar melhores cOndições de coleta e transpor_te de
e$gQtos saoltárjos na Bacia do
Paranoá e Cidades Satélites.-

Natureza da Despesa:

Natureza da Despesa:

1005

da Lei ,.Orçamentárt~
an1.,1al,
divulgara, por unidade de· cada

Naturéza da Despesa:

Cr$ 5.700.000,00

Novembro de 1990

EMENDA R-5

(n~

12-DF)

Acrescente-seo SÚ-bproJ e to
abaixo discrimina_do na Fundacultural
do
Distrito
Federal:

ção

. _ Construção do Palácio da
Cultura de Brasflia
Natureza da Despesa:
Invest.i mantos: . . . . . . . . . . . . . .
Cr$ 20.000.000,00
Fonte de Cancelamento:
-39000
c1a

Reserva de Contingên-

4Õ1.0. Ocfo_1 ----Acompanhamerí.to e· 39o0o
Avaliaç§o da Politica de As- cia
sistência Social no DF
99999999.999.0001
Reserva
(Página 394)
de Contingência- . ~. _. ... -.....
Cr$ 20.000.000,00
teia-se:
_:A emenda visa concentrar em
401 O. 0000
P·romoção e Incen- um só éspaço físiCo" as inicfativos a Programas Sociais
t i vas cu 1 tu r a is de di fere_ntes

Nowm))ro de 1990

7006

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo ID

e j~ numerosas entidades. cuja Setor "C" do Centro de Intermataria de trabalho e interes- namento e Reeducação do Disse é a cultura em suas diver- , tri to Federa 1",
no
proj etc
sas formas de manifestação.
22001.06301741.017.0000
EEMENDA R-6

(N~

quipamento,

Instalações

13-DF)

ACrescente-se à atividade Policiamento de Natureza Civil a
subatividade "Manutenção e Recuperayão
do
Sistema
carcerar i o do DF".

Reequipamento,

e Obras da Secre-

taria de Segurança Pública.
Natu~eZa

~a

Desp~sas~

Investi mentes~ ............. .
C_!:!_ __ 100.000.000,00

Natureza da Despesa:

Fonte de cancelamento:

Outras

39000

Despesas

Cr$ 100.000.000,00

Correntes:

Fonte de Cancelamento:
Reserva de

Contí~gên-

39000

Reserva

Contingên-

c ia

_d~

99999999.999.0001
Reserva
de Contingência .... -. _ ....... .
Cr$ 100.000.000,00

Q

Sistema

Carcerário

do DF

nao tem espaço suficiente para
internamento de c r i mi noso5f.

o

o espaço existente está em
tado

gas

es-

precário, permitindo fu-

que

causam

transtornos

para a população da cidade.
EMENDA R-7 (nA 14-DF)

Acrecente-se

ao

subprojeto

abaixo o seguinte valor:
11000
dor

Reserva ·cte Contingên-

-Gabinete do Governa-

O reforço de dotação para o
SUbpro1eto- em questão é de
suma
mportãnc1a para o Distrito Federal, tendo em vista
que o Centro de Internamento e
Reeducação (PAPUOA) já não atende
às
necessidades

cãrcerárias da cidade, em função da pressão da criminalidade decorrente do f1uxo migratório e conseqüente- aumento
popul a~-i o na 1 .
-EMENDA R-9 (nA 16-DF)
Acrescente-se o seguinte valor na subatividade abaixo:
11000
dor

Gabinete do Governa-

13764491.153.0001 - Construção de galerias e redes de
captação de água pluviais no
Paranoá

11001
dor

Gabinete do Governa-

Natureza da Despesa:
~. ~

Natureza da Despesa:
Outras
Despesas
Cr$ 50.000.000,00

•.....
·

Fonte de Cancelamento:
39000

Reserva de ContinQên-

Esta emenda tem por finalidade reforçar _a dotação da subat.i vi da de para- melhor conservar
as áreas urbanizadas e ajardinadas no Plano Piloto ·e nas
Cidades SatéliteS.
EMENDA R-10

39000
c ia

10585752.076.0001 -Conservação de Areas Urbanizadas e Ajardinadas no Plano Piloto e
nas Cidades Satéli tas.
_
· Na_t u reza da Despesa :
outras
·oespesas Correntes:
Cr$ 1oo.ooo.ooo,oo.

A modificação do
tem por objetivo
projeto "Programas
com a Lei n~ 81, de
zembro de 1989.
EMENDA R-11

08460212.006.001 - Funcionamento do Departamento de Educação Física,
Esportes-e Recreação
Natureza da Despesa:
Investimentos: ..............
Cr$ 10.000.000.00.
Fonte de cance)ament9:
Reserva de contingên-

3900-o

ReServa de Contingên-

c ia

99999999.999.0001
Reserva
de cont i ngênc i a .......... _ .. .
Cr$ 10.000.000,00

13001
jamento

Secretaria de Plane-

Acrescente-se a Secretariâ de
Segurança
Púb 1 i ca
-- o
subprojeto:
"Construção do

13000
jamento

Secretaria de Plane-

13001jamento

Secretaria de Plane-

~

39000

Secretaria de Plane-

15-DF)

(nA 18-DF)

-23004 -Departamento de Educação
Física,
Esportes
e
Recreação.

13000
jamento

03090401.013.0001 - PlanejaEste
subprojeto
·contribui mento e Desenvolvimento
do
para a redução de proClamas de Sistema Cartográfi-cO.
higiepJ:: e saúde pública da comun~~e do Paranoá que se enNatureza da Despesa:
contra totalmente desprovida
de
condições_
de
Investimentos: ····'"··-····-···
habitabilidade..
--cr$ 5o.ooo._ooo,oo.

descritor,
adequar o
Especiais"
29 de de-

23000 - Secretar.ia de Cultura
e Esporte

Reserva de Contingên-

(n~

17-DF)

Acrescente-se a subatividade
abaixo o seguinte ~alar-~

c ia

EMENDA R-8

(n~

"Atender a investimentos em
áreas prioritárias de Educação,
Saúde,
Abastecimento de
Agua e na
infra-estrutura de
assentamentos populacionais".

·-Fon·te de cance 1 amento:

c1a

Correntes:

Altera-se o descritor do proReserva de Con!! "!;J~_r:jeto
códig-o
c ia
13001.03090211.163.0000
11
11
ggggg-ggg .999. 0001
Reserva
Programas Especiais
da Sede Contingência ........ ~- .... . cretaria
de
Planejamento
Cr$ 100.000.000,00
(página 161), para:
-

11009- Região Administrativa
·

VI I- ..... Paranoá_____

Investi mentes: ....•
Cr$ 10.000.000,00
-

03090452.027.0001
Apoio ao
Desenvolvimento da Ação Governamental

39000

39000

cia

Ci_a

Sábado 17

99999999.999.0001
Reserva
de Cont i ngêhci a ......... ~ .... .
Cr$ 10.000.090,00.
EMENDA R-12 (nA 19-DF)
Inclua-se o projeto aba-rxo no
Gabinete do Governador.
Projeto:
Implantação do Sistema de Transporte rerrov1ário
Metropolitano.
Descritor: Elaborar o projeto
de viabilidade e assegurar a
implantação das linhas-do Metrô no D1strito Federal.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID .

Sábado 17

Subprojeto:
Implantação do
Sistema
de
Transporte

Ferroviário Metropolitano.
Código:

.. .

Ap_oio ao De-

Subprojeto: Implantação
Ma-nutenção do Conselho Tutelar
da Criança e Adolescente do
Di stri t_o Federa 1.

Natureza da Despesa:
Investimentos:

........

Cc$ 200.000.000,00

·~-·

e

Cancelar_:
1) Subativfdade:

senvolvimento da Ação Governa-

mental.

Código:
13001 . 030.90452.027' 001

Outras

Projeto: Conselho Tutelar da
Criança e Adolescente do Distrito Federal.
Descritor: .Asse9urar recursos
para a implantaçao e manutenção do Conselho Tutelar da
Criança e Adolescente de Distrito Federal.

11001

Despesas

Cr$ 200. ao o .. 000, o o

Correntes:

Código: 11001
Natureza ~a Despesa:
Pessoal e E-nCa.rgos Sociais:
Cr$ 40o.ooo.oo
Outras

Uustificação:

Despesas

Cr$ 300.000,00

Esta emenda do relatar visa.
possibtlitar o inicio das ações de implantação do Sistema
de Transporte Ferroviário Metropolitano no Distrito Federal.

EMENDA R-13 (N• 20-DF)
Inclua-se o projeto abaixO no
Gabinete do Governador, na Região Administrativa VIII - Núclo Bandeirante

Correntes:

Investi mentes_: Cr$ 300. 000, DO

Cancelar
1)

Reserva de Cont i n'gênci a.

~ust

Investi mentes:

Outras

........

Despesas

Cr$ 1.000.000,00.

~-· ,_A __, •

Correntes:

Cancelar
1) Reserva de Contingência.

Código: ..................... .

39000.99999999.999.0001

Valor: Cr$ 5.000.000,00
~Justificação

Esta emenda de relator visa
assegurar recursos para o atendimento
de
uma
ação
comunitária com a implantação
de uma chácara no Núcleo Bandeirante para abrigar pessoas
necessitadas.

SUbprojeto: Execução de Obras
e Aquisição de Equipamentos
para Q Sistema de Transporte
Código:

15901.16885351.032.0001

Natureza da Despesa:
Investimentos: ._... ,_,_ ..... ·-·-·
Cr$ 30o.ooo.ooo,oo
Cancelar
_1 )_

Subproj e to:

Recuperação,

20002. 16885381.9.07.0001

EMENDA R-15 (nA 22-DF)

Cr$ 4.000.000,00

EMENDA R-16 (n• 23-DF)
Acrescente-se ao subprojeto
abaixo o seguinte valor:

Código: ................ _..... .

i f f cação

Suproj e to:_ Construção de Centro Comunitário Rural.
Natureza da Despesas:

.Justificação
Esta emenda de r9lator_ visa
dotar a Fundefe de recursos
com vistas a intensificar a
preservação ambiental dos parques e reservas ecológicas.

do DF

Valo r: Cr$ 1 . 000. 000, 00_

Descritor: Asse~turar recursos
para a implantaçao de chácara
para atender pessoas carentes.

Código: 11010

InVeStimentos: ......... -··--~· ..

Cr$ 30.000.000,00

código-:.-~~~-.-~.~~-=----~----~-·-· ... -.. Conservação e Melhoramento das
Rodovias d_o_Sistema Rodoviário
39000 '99999999. 999. 0001

Esta emenda de relator-visa
assegurar recursos
para
a
criação e manutenção do C_onselho Tutelar da Criança e Adolescente do Distrito Federal,
com base
no
artigo
134
parágrafo únjco, da Lei nl
8.069, de 13-07-90.

Projeto: Construção de Centro
Comunitárío Rural.

7007

Novembro de 1990

.

Investimentos: .......... ~- .. .
Cr$ 100.000.000,00
2)
Subatividade: Manutenção
do Sistema de Planejamento

Código:.

•o• -· • • - • • , . , _ , , , ,.; .•. , , • • •

~

13001 . 03090402. 186.0001

I ncl ua-·se o Pro_j e to abaixo na
Se_cre_taria da Fazenda, no Fundo de Desenvolvimento do DF FUNDEFE
.

Natureza da Despesa:

.

Projeto: Obras e Equipamentos
de Slstema de Control-e Ambiental

oescritor: Proporcionar a execução de obras bem como a
aquisição de equipamentos para
os parques e reservas ecológicas

Natureza da Despesa_:
OUtras
Õespesas
Cr$ 100.000_~0-00,00

Correntes:

3)
Subprojeto~ Obras e Aquisição de equipamentos para a
SEP

Có.digo: ........ _._ ............ .

15901.06301791.046.0001

Natureza da Despesa:
Investi mentes~ ... ~ _.. ,__, ~ ... ·-··

Cr$ 50.000.000,00

··

Subprojetõ: Execução de Obras
4)
Subprojeto: Obras e Aquie Aquisição de Equipamentos
para o Sistema de Controle Am- _sição de equipamentos para o
CMBDF
biental
Código: 15961

Código:.-... -....... , ... ·--··-----·-··

15901.06301791.046.0003

Natureza da Despe_sa:
InvestimentoS:

30.000.000,00

Cr$

Cancelar:
1) Subproj e to: Apo 1 o ao;- Sei: o~

EMENDA R-14(nQ 21-DF)

Produtivo

Inclua-se o projeto abaixo no
Gabinete do Governador

Cóó:.; go:

15901.03080311.078.0001

Natureza da Despesa:
Investi mentes: ............. .
Cr$ so. o o o-~ coo, o o
~ust ff

f cação

-E-5-ta emenda de- relator visa
dotar o
DER
de
recursos
ne-cf::!ssár i os para -a execução de
obras e aquisição de equipa-

.•·7008

Novembro ae 1990

mentes com vistas a otimizar o
Sistema de Transporte do DFEMENDA R-17

(n~

24-qF)

Inc-lua-se no Orç~mento de Investimento do DF, na Sociedade
de Transportes Coletivos de
Sras11ia- TCB, o Projeto abaixo discriminado:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!!o ID

pública\

relativas ao exer-

cício f nanceiro de 1983.
Relator: Senador .

Bisol

~osé

Paulo

Sábado 17

orçamentá r· i as, ao orçamento
anual e aos créditos adiclo~
na is serão aprec1 ado_s pe 1as
duas Casas do Congresso --_Na-

c 1 o na 1 , na forma do regilnento comum.

Nos termos da fa-1 a da pres i§
1~ Caberá a uma comissão
dêncla -de 27-3-89, o anexo
mista permanente de senadoProjeto de Decreto Legislativo
n~ 18/85, que dispõe sobre
ares e deputados:
proVação - das contas do Pres iProjeto: Sistema de Transpor-- dente da República, relativas
I -examinar e emitir parete Coletivo
ao
exer-cício finahc"eiro de
cer sobre os projetes refe1983, veio a esta Comlssão de
ridos n~ste artigo e sObre
Descritor: Atendimento da po- Constituição. Justiça e Cidaas contas apresentadas anualmente pelo Presidente da
pulação usu_ária de transportes dania, para que seja examinado
República."
coletivos.
à luz das novas disposições
constitucionais em vigor, a
Notamos que o Constituinte de
Subprojeto: Aquisição de veí- parti r da promul_gação da nova
culos de transport_e co1etivo. Constitu_tção da Republica Fe-_ 1988 deu um passo além, de aderativa-- do BraSTl.
perfeiçoamento do texto destas
questões, pois se outror'à soCódigo: 50001
o- texto fundamental de 1969 mente
o
projeto
de
1e i
determinava competir privati- orçamentária era al:fr·eeiado por
Natureza da Despesa:
comissão
mista,
agora
tudo
o
vamente ao Presidente da RepúInvesti mente: ..... _.:::;--.--.--._~ .•. bliç~ _prestar anualmen~e ao que diz respei tb -ãs fi nahÇas
Cr$ 1 00. 000. OD_O. 00
Congresso Nacional, dentro de governamentais passa- pelo- crisessenta dias apóS a abertura vo
deste
ór"gão
técn 1co
Fonte de cancelamento: Gera- da sessão legislativa, as con- permanente. E -1 sto é da ma i o r
·tas relativas ao ano anterior importância, porquanto se efe-·
ção Própria
(art. 81,_inciso XX). Estabe- tlva um sistema integrado de
lecia também a compétência ex- planejamento-orçamentoJustificação
clusiva do Co"hgresso Nacional programa~
e
o
ciclo
Esta emenda de relator visa para julgar as contas do Pra- orçamentar i o no Congr_esso Naincluir no Orçamento de Inves- -sidente-_~da_ R-epública. a teor cional, que se repete ano a
timentos do DF as. aplicações a- do incisO VIII çlo,_er_t. 44.
ano, é ana11satlo por um órgão
perffianent·e, abrindo-se possiserem executadas pela sociedaCom o advento da nova ordem bi 1 i da de de um rea 1 cote_j o - do
de de Transportes Co1etivos de
se
aprovounas leis
Brasília- TCB. devido à pre- constituciOhal, a ma·téria f i - que
visão de superávit a ser obti- cou disciplinada nos -;:ermos orçamentárias e o gue fõí exe_do através da reorganização de dos diSpositivos transcritos a cutado, por ocasiao das prestações de contas anuals, CUjo
linhas do Sistema de Transpor- segu1r:
tes Público do OF _e do lilodelo
exame pode ainda Servir de ba- "Art: 84. Compete privati- 11 zamento à aná 1 i se _da proposde exploração Vigente.
·
vamente ao Presidente
da ta orçamentá ri a subseqOente ;- -e
assfm sucessivamente.
- ·
Vale lembrar que, ao final da
República:
apreciação do projeto de le1,
XXIV - Prestar, anualmente,
Em face das considerações aatin~iremos uma nova página da
ao congresso Nacional, den- cima expedidas, nos~o parecer
historia
pol1tico.administrativa do Distrito Fetro de s~ssenta dias após a conclui nos segui~t~s t~rmos:
deral, uma vez que as atuali-abertura da sesssão legislativa, as contas referentes
permanece a competência
zações da Lei Orçamentária de
1990 a ser instalada em 1~ de
ao exercício anterior."
do Congressô Nacional
para
_1u1gar as contas·- anuais do
janeiro de 1991.
"Art. 49. É da competência Presidente da República;
Ante o exposto. somos pela
exclusiva
do
c_~n-gresso
II - é da Comissão Mista Peraprovação do Projeto de Lei do
Nacional:
manen~e a competência para
eDF
n~
51.
com as alteraçõe-s
decorrentes das Emendas de n~
IX
fUlgar anualmente as xaminar e emitir pareCér de
1
a 24-DF nos -termos deste
contas prestadas pelo Presi- mérito sobre as contas anuais
dente a -a:preci ar os rel ató- do Presidente da Repúblíca.
parecer.
r i -os sobre a execução dos i ncl us i v e sobre_ os prol e tos em
curso,
~ue
·verse~dêntica
Sala de Comissões, em 13 de
p 1 anos de Governo-. "
matéria.
novembro de 1990.
Senas.
Dos _preceitos comparados, vêMauro Benevides,
RelatorSala das-comissões, 13 de noSen. Meira Filho, Presidente. se que o ·-Corfgresso Na c i ona 1
- Sen. Almir Gabriel - Sen. continua
com a competência vembro
de
1990.
- Odacir
ÁUreo Mello
- Sen Antonto para examinar e julg-ar as con- Soares, Pr"es i dente
Wi 1 son
João
Queiroz
sen.
Pompeu de tas anuais do Presidente da Martins em exercício
Sousa- Sen. Francisco Rol- República. A processualística, Mendes, (Venc1do),=--~osé Paulo
apreciação de tal Bisol, Relator - AUreo Mello
lemberg - sen. Ronaldo Ara- porém, de
gão - Sen.
Nabor Junior
matéria é que mudou, em razão
(Vencido)
Severo Gomes sen.
LoUrival Baptista
de que os assun-tos pertinentes ~osé Fogaça - ôutahy Magalhães
FrancisSen. Odacir Soares Sen. às finanças públicas passaram - Mansueto de Lavor
RolleiTiberg
Ronaldo
Maurício COrrêa.
a ser estudados por uma comis- cosão mista permanente do COn- Aragão. PARECER NO 345, DE 1990
gresso Nacion9l, na conformidade do dlSposto no art.
166
VOTO EM SEPARADO
VENCIDO
Da Comissão de Constitui- da
carta
po11tica
assim
ção, ~ustiça e Cidadan1a, redigido:
Do- Senador João Menezes,
sobre o Projeto de Decreto
ao Projeto _P,e Decreto Le_gi s_"Art.
166- Os projetes d_e
Legislativo no 18/85
que
lativo
n,g, 18, de 1985 (n,g, 96lei
relativos
ao
plano
pludispõe sobre aprovação das
rianual,
às
diretrizes
A/85. na Câmara doS Deputa-·
contas do Presidente da Re-
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dos) que "aprova as contas do
Presidente da República rela-

tivas ao exercfcio financeiro

de 1983".
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retamente subor·c;Ji nado aos go- de
Carvalhok Presidente
Mauricio
Correa. Relator.
vernos de Goiás. Minas ~erais
e Distrito Federal, com sede - Odacir Soares Relator Mauro
Benevides- Meira Filho- ~u
na capital da República.

tahY Magalhães- Oziel Carnei-

Em sua justificação, o autor ro - Antônio Alves Queiroz -José Paulo
critica a inexistência de uma Wilson Martins
po 1 i ti ca
de dê:senvo-1 Vi mente Bisol - ~oão Menezes.
·
inteQrado adequada para a rePARECER NO 347, DE 1990
Paulo Bisol, nesta comissão.
gião e ressalta o seguinte:
"Pensar que as dificuldades da
Da Comissão de Cons~1tuição
A nossa interven~ãO visa a região geoeconõmica são quesaperfeiçoar esse parecer,
te- tões de pouca
importância.
Justiça e Cidadania~ sobre o
Projeto de Lei do11 ~enado nQ
cendo
as
seguintes Significa renunciar ao conhe40, de 1989, que dispõe soconsiderações:
cimento do País como um todo e
também contribuir -para que a
bre o aproveitamertto de servidores de autarquias fede~) trata-se
de uma mensagem maioria de sua população, que
do Poder Executivo. do ano de ainda não dispõe de força surais, de empresas públicas.
de sociedades de economia
1984,
referente às contas do ficiente pãra definir o prómista e de fundações públiGoverno feder,a 1 r e 1 ati v as ao prio destino, continue relegacas extintas1 e dá outras
exercício ·fi~anceiro de 1983;
da à frustração e à miséria. A
proposta de criação de um conprov i dênc i as ' •
b) essa prestação de contas selHo de desenvolvimento para
foi apresentada durante a vi- o futuro da -região geoeconômiRelator:
senador
Mauricio
gência da Carta política de ca é, no nosso modo de enten- Corrê a
1969;
~
der, uma tentativa dé unir o
Estado, os governos regionais,
O eminente Sénador Leop-o1 do
c) o Tribunal de Contas da o povo, o Le~islativo e a ad- Peres, através do ProjetO de
União, órgão auXiliar do Poder ministração publica, em torno Lei n~ 40, de 1989. pretende
Legislativo, analisou e con- de uma questão que necessi t.a dar nova disciplinação à matécluiu pela aprovação dessas ser definida e tratada de ma- ria referente ao aproveitamenneira conjunta~ Daí termos fa- to de servi do_res de autargui as
contas: e
lado em integração. em desen- federais,
de empresas publid) à época não ex-istia, cons- volvimento harmónico, em par- cas, de sociedades de economia
titucionalmente, uma comissão ticipação,
em
problemática mista e-de fundações públiGas_
mista permanente de senadores global, em união de forças~ extintas ou dissol.vidas, cuja
e deputados para examinar e Trata-se assim, de ir mais disposição
foi
dada
pe,Q
emitir parecer sobre as contas além e procurar abrir no Esta- Decreto-Lei n~ 2.421, de 29 de
apressntadas anual·mente pelo
março de 1986.
~~a~8~~~8~~ç~~p~g~~a ~:;~me~~;
Presidente da República.
exercer, no p-lano p-ol ítfco, --a
Designado relator em 24-5-89,
Em face das considerações ex- influência que lhe cabe. o emiti parecer recomendand9 a
postas, votamos pela aprovação cOnselho de
desenvolvimentO aprovação Qa matéria com-indo Pro~eto de Decreto Legisla- proíbe isto e será na certa um teira i sanção e hã convi cc;ão
tivo n 18, de 1985, indepen- grande instrumento de defesa de que a proposição _não fere
dentemente
.de sua passagem regional",
qualquer principio da Lei Mai-·
pela atual Comissão Mista Peror vigente e na certeza de Que
manente de senadores e' deputaNo mérito, portanto, parece- o seu ilustrado ~u~or of~re~ia
dos de que fala o art. 166, § nos indiscutível a importânc.ia medidas legais para o aprimo1~.
inciso
I
da
atual que representaria para a popu- ramento·- do p·rocesso de apre,.
Constituição.
lação da capital da República, veitamento
de que trata o
a
criação
do
referido Decreto-Lei n~ ~.421.
Sala das Comissões, 13 de no- conselho.
vembro de 1990. -Senador ~cão
- A ret i r_ada de pauta por i niMenezes.
Por outro lado-, a proposição"'ciativ~
da
relataria
é
em exame foi apresentada e de- conseqQênc'i a da rec~nte apr_o~
PARECER NO 346, DE 1990
sarqui vada
anteriormente
à .. vação .pelo CongreSsO Nacional
promulga~ão
da
Constituição da Medida Provisórfa n~ 151,
Da Comissão de constitui- Federal '':Ide 1968 que, em se~ convertida na Le'i. ·n.st ~- 0~9'~ de
ção, e Justiça e Cidadania, art. 21, inciso IX, confere a 12-4-90, que além de discipli~
sobre o Projete de Lei do União competência para elabo- nar o aproveitamen-to dOs ser.:.
senado
nQ 114, de 1984, que rar e executar planQS regia- vidores .de autarquias fede11
di spõe sobre a c r- i ação de na 1 s ·de desenvo~ vi mente econô- r a is, fundações, empresas púum conselho de desenvolvi- mico e social, e, no seu art. blicas. e soCiedades de economento para a região
geoeco- 43. § 1~ •. incisos I e II. de-- mia mista, revoga ·_os =efeitOs
nômi ca de Bras i1 ta 11 •
termina que as condições para do Decreto-Lei n.st 2.421, dé
integração de região em dese~~ 29-3-88~ que o emiriente SenaRelator:
Senador
Maurício· vol~imen'to e a co.mposição· _dos dor
Leopoldo
Peres
busca
organismos regio~a1s que exe- 'a1terâr.
'Corréa
.c~tarão os
planos regionais,
o projeto de lei em aprecia- integrantes dos·planos nacio- Ante o . exposto~ o parecer é
ção~ de autoria do então Senanais de desenvolvimento econó- pelo encaminhamento da matéria
dor Henriq~e Santillo, atual mico é social. serão dispostas ao Senhor Presidente 99 Senado
Governador do Estado de Goiás, em lei complementar.
Federal. para que, nós termos
apresentado em 1984, foi dedo art. 334, a , do Regimento
sarquivado com a aprovação do
Ante o exposto, éntendemós Interno, declare a prejudiciaRequeri menta n.st 36, de ·1967, que o projeto não está em con- l i da de do projeto.
cdm os pre-cfá"i tos
de autoria do nobre Senador formidade
Pompeu de Sousa.
Sala
das
Comissões·
8 de noconstituc!on~is retromencionados, conclulndo, assim, pela vembro· de 1990. - C 1d Sabóia
O objetivo deste projeto de sua rejeição ..
de _ Carval.ho, Pre§idente
~
Mauricio·
COrrea, Relator
lei é a criação de um conselho
de . desenvolvimento da região 'sa1ã das Comissões, 8 de no- - ~utahy Magalhães- Meira'Figeoeconômica de Brasília, di- vembro de 1990. - Cid Sabóia lho - Oziel Carneiro - Antônio
A matéria em discussão é relevante. como de resto -deixou
evidenciado o parecer elaborado pelo ilustre Senador José
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Alves Queiroz -Wilson Martins
Ucsé Paulo Bisol - Mauro Benevides
Odacir Soares - Afonso Sancho.

-

PARECER NO 348, DE 1990

Da Comissão de Constituição
e Uustiça e Cidadania sobre
Projeto de Lei do senado Fe-

deral na 77, de 1989, que
"disciplina a expedição de

credenciais, plenos poderes
ou ~alquer instrumento que
habilite agente

a

firmar

diplomático

ato internacional
11

em nome do País.

Relator·:

campos

Senador

Roberto

Incumbe a esta comissão. nos
termos do permissivo regimental, a apreciação do. presente
Projeto de Lei do_Senado Federa 1 n,g. 77/89 que "di sc,i pl i na a

expediçao de credencia_is, plenos poderes ou qua-l quer i ns,;;

trumento que habilite agente
diplomático a firmar àto internacior-~al em nome do
Pai~"~

Uustificando a proposta, aduz
seu autor, eminente Senador
Itamar Franco que: "é com espantosa freqOência que verificamos estar o Poder Executivo
ass.umi ndo compromissoS ·externos em nome do País s.em prévio
pronunciamentq do
CongreSso
Naciona-l".· · '·
Parece-nos, no entanto, que a
adoção em nosso ar~enamento
jur1dico da norma. proposta,
considerando a abranQência que
possibilita,
iria paralisar
importantes atividades da vida
internacional
do Estado, com
gravíssimas
conseqüências
institucionais.
De
resto;
observa-se que em nehum s 1 ste-.
ma de di rei to púb 1 i_ qo . interno
se priva_o Poder Executivo de
certo espaç~ de máriobra, sem o
qual as relações exteriotes
estariam
sumariamente
inviabilTzadas.
A rapidez e experiência, imprescidíveis em certos atos da
vida internacional do Estado,
não podem condicionar-se a algumas característi~as_ do debate parlamentar, seja pelo grau
de especialização qüe a deliberação pressupõe,
seja pelo
simples fator sine qua non da
celeridade. Cabe
d.istinguir
entre 11 ato internacional" lato
sensu e stricto sensu. Se adotada
a interpretação lato
sensu, a exigência de ratificação cobriria qualquer ato
executado como decorrência de
acordos a tratados internacfonais concluídos-_pe1o país. Não
é de se im~ginar a norma prO'.;.;
posta vigindo concomitantemente com certas negociações internacionais indispensaveis ao
Brasil, como as que se avençam
com o BIRD pu com a OIT. Na
prática internaCional das de-
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mocracias anglo-saxônicas há
uma clara diferenciação entre
os Treaties ou conventions, que
exigem ratificação legislativa
e os Executive Agreements ou
sejam,
os acordos decorrentes
da
norma
i nternaci ena l .
A Fortiori, não cabe a intervenção do Congresso em _a tos
financeiro-comerciais de empresas públicas como a Vale do
Rio Doce ou a Petrobrás, que
tomam empréstimos __i nternaci onais no. curso_normal de suas
atividades. A meu ver,
sob
pena de_ irnobi 1 ismo na administração ~ congestionamento no
Legislativo. a exigência da
participação legislativa tem
de se referir aos ates permanentes bflaterais ou multi later a 1 s, como tratados,_ acordo
e Convenções. -Outrossim, a chancela legislativa à política externa e
r _elaç_ões exteriores lá é, nos
termos da Constituiçao (art.
49, 1), -bastante e sufiCientemente salvaguardada. como efetivo c,orolário das c;i~mocracias
modernas.
Pelo exposto, conSiderando o
presente- projeto de__ lei prejudicado -quanto ao mérito, somos
pela.sua rejeiÇão;
·

?a 1a _d~s Comi .s.s~es 8 de IJO.:..
vembro de 199-0 •. Cid Saboia
de
C~rvalho, Presidente
- Roberto
. campo Relator
- Oziel carneiro --Me~ra Filho
- Uutahy Magalhães - Mauricio
L

Sábado 17

Projeto de Lei er:n paUta pretende regUlamen~ar, reza:
_"Ficam reconhecidos e homolegados os atuais limites do
Estado do Acre com os Estados do Amazonas e de Rondõ-.
nia,
conforme levantamentos
cartográficos e geodésicos
realizados
pela
Com1ssão
Ttipartite integrada porre~
presentantes dos Estados e
dos
serviços
_ técnicaespecializados do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística".
·
Depreende-se, claramente, a
posição da Comissao Tr1part1te
como responsável pela definição de
limites -entre
os
Estados.
A1 i ás. desde 1986., os Estados
do Amazonas, do Acre e" de ROndônia firmaram Convênio com a
Fundação IBGE tendo em vista a
demarcação. -de suas fronteiras.
Em setembro de 1987, o IBGE
apresento~
relatório técnico
dos
estudos
realizados
e
entregou-o aos repr_esehtantes
dQs Estados participes do Convênio, como subsidio à decisão
sobre os limites que se pr:opunham tomar. SegundO os registres, não_ houve· consenso entre
os representantes. e. a. decjsão
permaneceu em suspenso.
Por ocasião da AssembléiQ Na-

corrêa - José Paulo Bisol - cional Constituinte, o assunto
Wilson Martins- Antônio Alves foi objeto de propostas. DenQueirOz- ~oão Menezes -Mauro tre estas, cabe referência à
Benevides - Odacir Soares.
do Deputado Geralcto Fle_m_i_ng
PARECER NO 349, DE 1990
Da Comissão de cOn-stitui~ustiça
e Cidadania,
sobre ó. Projeto de Lei do
Senado
nQ 128, de 1989, que
11
estabelece os limites entre
os Estados do Acre, Amazonas
e Rondônia, e regulamenta o
parágrafo 5g do ar~igo 12
das Disposições COnstitucionais Transitórias. 11

ção,

Relator:

senador Leite Cha-

ves

O ExmA senador Mário Maia
propõe o Projeto de Lei" do Senado n~ 128, de _1989, o qual
se destina a estabelecer os
11m i tes · entre os Estados do
Acre, Amazonas e R.ondônia e
regulamentar o § s~ do art. i2
do.Ato_.das Disposições Constituciona1s Transitarias.
Para
tanto,
são discriminados no
artiQO 1~ da proposta pontos
geodesicos
e
coordenadas
geográficas,
estabelecendo os
1 imites
que
propõe
sejam
adotados.
o parágrafo s~ do artigo 12
do Ato das Disposi·ções Constitucionais Transitorias que o

(Emenda 2p00437-7), que Propunha incluir no artigo 12 do
Ato das Di .spos i ções .. Cc;m~'t i tucionais Transitórias os novos
1 imites entre
os Estados do
Acre, Amazonas e Rondônia.

O Projeto de Lei do Senado.
de autoria do Senador Mário
Maia, repete, quase que int~i_:
ramente, a proposta acima referida e que foi rejeitada.
A questão,
no entanto·, não
deve nem Pode ser discut;-da em
termos da validade ou não das
coordenadas ge_ográficas propostas no- Projeto de Lei do
Senador
Mário
Maia.
O
parágrafo 5~ do Ar~igo 12 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias reconheceu é homologou previamente os
limites que a_ Comissão Tripartite definiu. Em outras palavras. o texto constitucional
delega aos representantes dos
E~tados eQv.o.lviÇo~ a .responsabllidade da dec1sao.

Não CJbe, enfim, regulamentação ao dispositivo,
uma vez
que a Cons·t; tu i ção considera
definitiva qualquer conclusão
que venha a ser adotada pela
Comissão Tripartite.
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Este

mesmo entendimento teve

a Comissão d_e EstLidc:iS Ter r i to-

riais

seu§
ções

t,>revista ni:l Artigo 12 e

1~.

do Ato

das _DisposiConstttüC:iona1s

TranSitórias. Instalada em 1~
de junho de 1989, a ComissãO
recebeu,

seus

1OQO

trabalhos,

no

i.ní c i o

de

propostas de

1 imites do Acre _com o Amazonas

e
Rondônia
para estudo- e
posicionamento. Os integrantes
da Comissão entehderam que apenas à Comissãp- Tripartite

procedimento

legi~lativa:.

da

m

Novembro de 1990

el_?boração

PROJETO OE LEI Dq SENADO
NA 27.5,

A ·cidadania, numa acepção
mais moderna. conota uma idéia
de participação do indivíduo,
co.nscient.e e vo·luntária,
nos
direitos e deveres--cívicos, no
contexto da nação p01fticameri1:e organizãda.
A qual idEfde do cida'dão. POis,

é a

cídâdani~.,

cabe definição sobre o assunto
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de 1989.

.

Regulamenta o inciso LXXVII
do art. _5Q da Constituição

Federal, ~tspondo sobre a
dos
ates
necessários ao exercfcio da
cidadania.

gratuidade

o

~ngresso

Nacional deçreta:

Art. 1~ São gratuitos os ates
necessários ao exercfcio da
cidadania •. assi~ ~on::;~der.~d~~:

e qualquer inici_ativ·a
fora· ·o aPi{rfe1 çofnant-o ·dos mecan1 s1
-os que capacitam o_cidadesta orientação fere o dispo- mbS que possibilitam o exercfsitivo constitucionaJ.
co oa cidadania te.m como fun- dão ao exercfcio da soberan.ia
damerito · a "'Crescenté expansão popular, a que se re·p·orta· b
Resta, portanto, aguardar o da individua l_idade bi opsi cos- art. 14 da Constit·uição Federelat6r1o conclusivo da Comis- sociaJ e pol ftica do ho.mem- ral;
são tripartit·e que deVerá- eS;.. c"i d2ldão.
I I
aque·l es referen·t-es- à o
tabelecer, com base nos estualistamento miljtar;
dos ·cta: IBGE, já apresentados,
os limites entre os Estados do
Marshal, autor inglês. entenAcre,
Amazonas e
Rondônia, dia·que _a cidadania envolvia
III
oS pedidos de informape 1 o que nosso parecer é pe·l a elementoS
ae ordem: civil, ções ao poder púb 1 i c·o, em tdcomposta.
dos
direitos
dos
os
seus âmbitos, obj_eti_-.
rejeição do Projeto ora sob
necessários à 11 berdade i nd i - Varido a ihstrt,Jção de defesa ou
exame.
v·iéfl..fà r; po 1 i ti Ca, como Sendo a a denúncia .de irregularidades
Sala das Comissões, B de no- participação do indivfduo no administrativas na orbita púvembro de 1990.
Cid Sabõi a exercício do poder político;
blica;
e. airidâ, sOcial, referente 11 a
de
Carvalho,
Presidente
tudo o.. ·gue va-i" desde· o di rei to
Leite Chaves,
Relator
IV
as ações de impugnação
Odacir soares- Meira Filho, a um mlnimo de bem-estar eco~ de mandato eletivo por a_buso
Uutahy Magalhães - Mauricio nõmico e segurança,· ao djreito do poder ec.onômi co-, corrup_ção
·
corrêa- oziel Carneiro- Uoão de participar, por completo, ou fraude;
Meneses Mauro Benevides
na herança soei a 1 e _ l'evar a
Antônio Alves- Wilson Marttns vida de um ser civilizado de
V
quaisquer requerimentos
~osé Paulo B1sol.
acordo com, os.. padrões .Que pre- ou petições que visem as gavalecem na sociedade" ..
·rantias individuais e a defesa
do interesse p~blito.

PARECER NO 350, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Uustiça e Cidadania sobre o ProJeto de Lei do Senado nQ 275,
de 1989
que
11
Regulamenta o inciso Í..XXVII
do art. SQ da Constituição,
estabelecendo a gratuidade
de custas judiciais das ações
de
habeas-corous e
habeas-data 11 •

Relator:

Corrêa:

Mauricio

Senador

Da Lavra do il~stre Senador
Iran Saraiva, a proposição em
epígrafe pretende regulamentar
o inciso LXXVII da Constituição Federal, que estabelece a
gratuidade para as aç5es de

habeas

data,
bem
necesSários
cidadania.

corpus

e

habeas-

como
aos
ates
ao exerclcio dã

Em seu artigo 1~, isenta de
custas judic1a1s .a$ mencionadas ações.
estendendo a grat~idade
aos
demais
ates
necessários ao exercfc1o Cá
cidadania.

o artigo 2~ define, em\seus
quatro
incises,
os
a tos
necessários ao exercício da
c·i dadan i a,
Quanto aos artigos restantes,
dizem respeito às formalidade
que a boa técnica exige no

Art. 2~ Esta 1 e i entra em vi-·
Dada a amplitude dos elementos que envo.l vem a c i dani a, há gof- na dãta ·de sua püb 1 i caC;ão.
que se limitar. a gratu1dad~
dos atos necessários ao exerArt.
3~ Revogam-se as d1spocício da cidadania, em atendi- sições em contrário.
mento ao que prec~itua o dispositivo constitUCional objeto
Sala das Co~issões, em 6 de
da presente regulamentação.
novembro d.é 1990: -·· Cid Sabóia de Carvalho, Presidente
O projeto em exame procurou Maurfcio_CorrêaÁn Relatorpossibilitar, com muita pro.Oziel carneiro tônio Luiz
priedade, uma maior participa- Maya - Antônio Alves
~osé
çã-o do c i dãóão
no
regi me Paulo Bisol -Wilson MartinsChagaS Rodrigues - ~osé Fogaça
democrático,

-

Todavia~a··'tftulo de contribuição no aperfei_çoamento da
mataria, tornando-a, dentro do
poss-ível, mais abrangente, bem
como visando escoimá-la de algumas
imperfeiçõeS técnicas,
tal
como
a
referência
desnecessária -_à !;#r a tu idade das
ações de· habeas corpus e habeas data, que o texto constitu.cional
não exiQiU regulamentação, ném estar1a a se o-perar--- na-· forma como s.e apr;.esenta nesta proposição,
conclufmos pela sua constitucionalidade e juridicidade e,
no
mér i to, ... à sua aprovação na
forma do substitutivo _a seg_ui r
exposto, que procura condensar
o conteúdo deste projeto de
lei
com os -de n 2 s 1.313/88,
2.335/89, 2.595/89 e 3.310/89,
que versam sobre a mesma matéria e tramitam pela Câmara dos
Deputados, onde se originaram.

Ronaldo Aragão - Leite Cha~unior - Francisco

ves - Nabor
Ro 1 1 enilerg.

PARECER NO 351, DE 1990

ºa Comissão de Constituiçao, uustiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei do
.senado nl:2 342 , de 1989, que
"define os crimes de respcmsabilidade e regula o res- pecti vo
processo
de
juls;jamentc 11

•

Relator: Senador Lette Chaves
·_o i 1 ustre Senador Jutahy Ma-

ga 1 hãe·s apresentou a esta Casa
o Projeto de Lei do Senado nA
342, de 1989, que Mdefine os
crimes de responsabilidade e
regula o respectivo processo
de julgamento".

Como destaca o autor, na justificação do projeto.
este
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busca atualizar a definição
dos crimes de responsabilidade,
bem assim as normas res-

peitantes ao processo e julgamento
de
tais
infrações.
Volta-se a proposta para os
crimes de responsabilid~de do
Presidente da

República-,_

dos

Ministros de Estado, dós Ministros do Supre_m9 Tribuna 1
Federal, do Procurador-Geral
da República e do Advogado Geral da União.
SeFviu-se

o autor da moldura
n~ 1 .079, de 10

contida na Lei

de abril de 1950. Nela, inseriu alterações,
reordenou o
tratamento_ da matéria e cuidou
de adaptar aquele diploma legal
à
nova
Constituição
Federal.

Na parte primeira, Título I,
encontram-se as
disposições
gerais. Os cr1m~s de responsabilidade do Presidente da República são os tipificados no
art. _4 51 • o Títuro II define os
comportamentos -tfpicOs. Novos
tipos penais foram definidoS,
a exemplo do impedimento ou da
tenta~iva de impedimento,
por
qualquer modo,
da atuação de
Comissão Parlamentar de Inquérito (art. 6.~~., V); o retardamento, sem justo motivo,
da
1 i beração
de
_ recursos
orçamentários destinados aos
Poderes
Legislativo
e
.Judiciário {art. 6 51 ,
VII); a
não remessa ao congresso Nacio na 1 do _decreto -do estado de
defe.sa ou de sua prorrogação
(art. 8 51 , IV); o dano ou pre~
juízo fin~nceiro, econômico ou
patrimonial aos CQfres públicos, por ação oU omissão (art.
9.~~., IV); a omissão, a
sonegação ou a Pre-stação de informação falsa que,
por força de
lei,
deva integrar o plano
plurianual de investimentos.- a
lei
de
diretrizes
orçamentár.ias
e
a
lei
orçamentária anual
(art. 10,
II): a infringência, por qualquer meio, da lei orçamentária
e
da
lei
de
diretrizes
orçamentárias (art. 10, V); a
negligência ou om1ssão de ato
devido no exercício das atribuições de Presidente da República (art. 13, VI).

No que tange ao processo, inova o art. 15 ao permitir que
a denúncia contra o Presidente
da República,
por crime de
respo~sabilidade,
possa ser
oferecida e recebida · enquanto
o denunciado ocupar cargo ou
função pública.
Por outro 1 ado, ·o art. 1_7
dispõe sobre a·atribuição legal
do Presidente d~ Câmara
dos Dep~tados, qual seja, a de
receber,
por despacho, a denúncia contra o Presidente_ Oêi
República,
por crime de reSpons~ilidade, e de
despachá1 a ii uma comissão especi a 1
eleita. A esta é dado opinar

se · à dénúnc i a pode ou rlão ser
objeto de deliberação e ao
Plenário da Câmara dos Deputa·dos cabe decidir a matéria. Se
julQada ob~eto de deliberação,
decld1rá a1nda a Câmara dós
Deputudos, assegurada à de_fesa
amp1a do denunciado, deliberar
acerca da procedência ou improcedência da denúncia. Se
procedente
declara o Preside'nte- da---câmara dos Deputados
decretada a acusação. Caso se
t-rate de crime comum,
o processo será enviado ao Supremo
Tribunal Federal; caso se trate de crime de resp·onsabil idade, ---o processo Será remeti do
ao Senado Federal.
Em um ou
outro proceder-se-á ao julgamente- da autoridade. o precedimento para o julgamento é,
em sua essência, o mesmo que
floje v_igora (Lei n~_-1.079/50).
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aconse 1 ham que se. faça a a tua- 1
1·1zação urgente da legis1ação
em vigor, relativa aos crimes
de responsabilidade que porventura venham a ser praticados por essas autoridades·.
A primeira· razão para essa
atualização reside no fato de
quê a co·nstituição Federal de
1988, em seu artigo 85,
não
apenas manteve nossa tradição
jurfdica de elencar na Lei
Maior os crimes de responsabil-idade do Presidente da Repúbl ica, m'as preocupou-se em ·re;,.,
meter ao legislador ordinário
a definição desses crimes, aSsim como daS normas do precesso e julgamento. o·projeto em
tela visa a atender a este ·comando constitucional.

A segunda razão para a atualização estª na complexidade
o- Tí:tulo r_ da parte terceira crescente que adquiriu o -apado proje'EC:i--ôefine os crimes de ralho de .estado bra511eiro. Um
responsabilidade dos MiniStrOs elemento claro'dessas mudanças
do Supremo Tribunal
Federal, já se pode observar no Projecto Procurado-Geral da-Repúbli- to.
que cuida também dos crica e oo- -Advogado Geral da mes de responsabiJidade do AdUni_ão._ ~st~.últjmq_ órgão, como vogado .Geral da Un·rão. órgão
Se sabe, fo1
institu1do pela criado pe·la nova Constituição.
Carta de 1988. Há algUmas ino- A par disso, recuperou o Convações no tocante -à tipifica- gresso Nacional
inúmeras das
Ção dos crimes de r~sponsabi- prerrogativas que havia adqui~
lidade do Procurado-Geral da rido ao longo da história e
República,
a exemplo de novos que lhe haviam sido retjradas
tip_os, .como o_ recebimento,_ a por atos de força-- de regimes
qUalquer tftulo e sob qualquer anteriores.
Paralelamente a
pretexto, ·de honorários.
per- isso, o Poder Júdtciário · ·gacentagens ·ou custas processu- nhou
autonomia com a nova
ais;_o exercfcio da advogacia; Carta. Por conseguinte, a nea participação em sociedade cessidade
da manutenção da
comercial; o exe~cfcio,
ainda harmonia e do equilíbrio entre
que em disponibilidade, de ou- os Poderes do Estado acentuou
tra função pública, salvo uma sobremaneira a relevância da
d~
mag1stério; e o exercicio definição do crime de responde
·a~ividade
polfttco- sabilidape, uma Vez que os supartidária. No que toca ao Ad- jeito_s ativos dessas infrações
vogado
Geral
da
União, são precisamente as mais _e-ledestacam-se,
na tipificação vadas autoridades da Repúblidefinida no projéto, a omissão ca, nos Poderes Ex-ecutivo e
ou retardamento de ato_ que lhe .Judiciário. no Ministério Púincumba p~aticar de ofíclo, a blico e na Advocacia Geral
da
celebração de acordos lesivos União.
ao interesses da União e os
mais crimes definidos para o
A constitucionalidade e a juProcurado-Geral da República. ridicidade do projeto de lei
sob exame é incontroversa. O
ocorre,
no que concerne ao comando para a definição de
processo e julgamento.
também tais crimes, como se viu, proiMOvação relativa ao recebi- vém da Constituição Federal.
m_ento da denúncia. -Esta poderá Inexiste,
adema1s,
qualquer
ser recebida ainda que o de-- óbice quanto à iniciativa de
nunciado tenha passado a exer- parlamentar no tocante à matécer outro ·cargo ou função pú- r-i" a, sujeitando-se o projeto,
b11ca (art. 52). As demais se aprovado, à sanção do Pranormas acompanham, com adapta- sidente da República.
Insereções evidentes. aquelas dest1- se
a proposta, assim,
sem
nadas ao processo e ~ulgamento obstáculos de qualquer espédo Presidente da Republica.
cie,
no ordenamento jurídico
pátrio. A técnica legislativa;
É" o relatório.
por sua .vez. é insusceti"vel de
Votó do Relator
reparos.
Opinamos,
poís, pela aprovaAs
relevant"i.ssimas funç5es ção do Projeto de L~i_ do Seryaexercidas pelo Presidente da do .n 51 342, de 1989.
R~púb1ica,
pelos Ministros de
Estado, _pelos Ministros do suSala da Comissão, 8 de' nevempremo Trib~nal
Federal, pelo bro de 1990. - Cid Sabóia de
Procurado-Geral dã República e carvalho, Presidente; Leite
pelo Advogado Geral da União Chaves, Relator - João Menezes
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-

~utahy

Magalhães (abstenção)

- Mauro Benevides - Maur1c1o
Correa- Wilson Martins~ Meira Filho- Odacir Soares- 0ziel Carneiro- Afonso Sancho
Antônio Alves.
PARECER NO 352, DE 1990
Da Comissão de Constituiçãoj uustiça e Cidadania, ao
Pro etc de Lei do Senado'nQ
11
386, de 1989, que
como crime contra

exercício do Poder

Define
o livre
Legisla-

tivo a ofensa à integridade
corporal ou à saúde de par-

lamentar

e

dá

outras

Senador

.João

prov tdências 11 •

Relator:

Menezes

O presente Projeto de Lei, d~
autoria do ilustre Senador odacir
Soares,
objetiva

"Tipificar .como crime contra o
1fvre exercfcio do Poder Legislativo a ofensa à integridade corporal ou à saúde de
Deputado

Novembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACfONAL (Sec;lio ID

Federa 1 ,

Estadua 1 ,

Distrital, Senador ou Presidente das Casas Legisl.ativas•~ ._

Sintetizando a justificaçãO-à
iniciativa, seu eminente autor
afirma: 11 com respe i to aos membros do Poder
Legislativo,
porfiou o legislador. constituinte em assegurar que pudessem
cumprir
de
forma livre o
mandato". De fato.
o ·espírito,
pois, da medida
proposta, é o de proteger "o
livre
exercício
do
Poder
Le!ifislativo".·
Nao obstante o móvel., a i ntenção,
serem
os
mais
louváveis, no caso sob exame,
cabe-nos tecer as seguintes
considerações.

A vida constitucional brasileira se iniciou com a garantia de igualdade perante a
lei, quer para proteQer, quer
para casti~ar; abollndo todos
os privilég1os que não fossem
essenci a 1 e i nt.i mamente 1 i gados aos cargos por utilidade
pública (Carta de 1824, art.
179, §§XIII a XVII).

o princfpio foi mantido pela
Constituição de 1891, respeitado pela reforma de ·1926,
reiterado pela Carta de 1934,
e reproduzido, sucessivamente,
pelas Constituições posteriores; até ,os nossos dias. Assim, a Constituição vigente
proclama ·a igualdade de todos
perante a lei~ no art, s~.
inadmi.tindo 10 d1st1nção de qualquer natureza 11 •
Veja-se, en
passant. o ·que
ocorre ·em nosso direito, a
propósito
das imunidades e
inviolabilidades.
o art. 53. da Carta Federa 1
estatu'i CJUe. os ~~Deputados e

Senadores -são i nvi ol ávei s por
suas op1n1ões,
palavPas
e
votos
Trata-se, segundo o
Marquês de São Vicente, ~o seu
clássico Direito Público Brasileiro, 1857, pâg.
110, de
dogma constitucional.
11

•
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tucional já _o faz, secularmen-

te:

a•J poder vir a gerar equiv'ocos, se convertida em lei,
mais desservindo que protegendo o Poder Legislativo, por
razões
que
alinharemos
a
Há._ por conseguinte, no di- seguir.
reito pátr1o, uma irrestrita
Antes, porém, indaguemos~ não
i rresponsabi 1 i dade
par_l_amen- seria. então, o caso de se
tar, ao ponto de as imuniaades propor igual privilégio para
abrangerem todo o período _do os Chefes _dos Poder::-es Execu:t i_mandato, sem limitações, como vo -e Judi_ciár1o? E os magfSmanto protetor da função exer- tr::-ados,_ também_seriam alvo: df3
cida pelos membros do Congres- tamanha proteção? JUlgamos que
so Nacional, à diferença de terminaria a Repúbljca
por
inúmeros outros países, gue instituir um sistema de privilégios
no
tocante
à
proteção
lhes impõem restrições .. Alias,
a matéria foi amplamente deba- penal de certas pessoas, capaz
tida durante a primeira cons- de gerar constrangimentos no
"homo
tned i u.s" ,
no chamado
tituinte republicana.
"comum do povo", do_qual _de_ri_va
a
inviolabilidade
A inviolabilidade eStá acima pariãmentar.
das Câmaras, porque originária
A mídia naciorial dá-nos con~
Qo pró_pt:iQ. povo!
ta,_ fre:qüênterriEmte, qUe a qüáO ?Ift.- 1:'2.9 do Códtgo Penal, se total idade _ . õàs ent·reyeros
ao tratar das lesões corpo- em que se Vêem envo 1 vi d_o_s rJarrais, -e, portanto, da pericli- lamentares. em todos os planos
da Federa~ão. ou _são_ devidos a
tqç~p da yid~ e d~ saúde, contempla _uma siki e _de crimes de desaVenças
Partlcu1ares, de
peri_gO- contra a peSsoa: ·
origem político-familiar, ou a
casualidades comuns a qualquer
·sabi dO~~q'úe_ 6 _ponto =ae paft i da mortal . Estamos em face de a
para a elaboração de uma lei uma rea1 idade publj_cada_, repedogmâ t fca pena 1 , não pode ser tidamente, e,
praticamente,
o
da
"j_uri spru_çiência
d_os indiscutível. ora-. _a pena é
sanção i"'et r ft5Utl va, ·que
interesses~~ (cf. Giuseppe Bet- -uma
tiol, itL_Otret'I;Q_ Pen~l~~ Parte tem conteúdo· ·ét tco, porcüJe a
retribuição- tem caráter éti.co.
General e, 1966, pág. _72_}.
-==
Assim, reputamos inconveniente
Descobri r
sob
"a
crosta qua 1 quer concepção ut i 1 U:ari slógico-verbal da norma" o bem ta da pena, e o projetQ prevê
que esta tutela, eis a CJUestão penas severas para qUem ofenda
proposta por aquele eminente a integridade corporal ou a
jurista e deputado italiano. saúde de.parlamentar, sem poLógica concreta, evidentemen- der, por óbvio, especificar,
te, sem abstrações que não pe-· antecipadamente, a origem da
netram na naturez·a das coisas. ofensa,___ o que PO.der'ia ensejar,
Os conceitos periais individu- no-curso do corytraditór::io peais devem,- por conseguinte, nal, eventualmente. a desmorater ___ cªráter teleológico. O 1 i zação sai da do conjunto -das
querer do legislador
deve, _provas •. não só do parlamentar
destarte, segundo ainda o au- "ofendido",· como, por via ditor mencionado, ser submetido reta de conseqüência, da Casa
a_ um processo lógico, numa or- -LeQislativa a que pertença.
dem mentã:!,l despi da de emoções. !numeras si_tuaçé5'es de fªto,
posta a serviço dos valores anteriores ao cometimento-~do
soei a is que- ..a .norma
pen.a 1 delito. poderiam conduzir o
tutela. A ordem entre os con- parlamentar e ó poder qUe rêceitos.
individuais ~ decorre presenta a uma posição antagôdesses valores! Do _,contrário, nica·aos_tnteresses sociais._
cria~se uma caótica
situação,
Concepção uti 1 ftar:i_sta _da pena qual a· certeza do direito
está
i r remedi ave.l mente. na,
permitimo-nos __ enfatizar,
podendo se prestar, amanhã oU
perdida.
depois: para escopos particuCom todo respéi to~· qual a ra- la~es, viria a desnaturar o
zão· final f~tica •. valorativa, seU sentido étJco-pedag6gico,
'-do projeto exa·mi nã.do, à luz da rompendo-.. o·necessár::io equilídogmática penal moderna? Ne- brio entre a sua importância e
nhuma. ousamos afirmar! E por a sua gradação, no_ contexto do
qUe, fluStres Pãres?.Por três Código Pena1.
razões básicas, qUais sejam:
A lei penal, preleCiona mais
1·A)
_estabelece privilégio, uma
vez Bettiol, não
como se para pro·teger fosse a emana, ex-abrupto, da· cabeça
instituição parlamentar;
do legiSlador. E, recordemonos, Bettiol. além de consa·2a) supostamente, protegeria grado mest~e penalista é, tamdeputado em seu país
o parlamentar no exercfcio do bém,
mandato, quando norma consti- natal.
11
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Partindo, pois, de uma realidade social e política qual
a

nossa, que todos conhecemps
bem, o projeto se afigura de
teta 1 i nconveni ênci a.
redun-

dante do ponto de vista constitucio_nal,
de juridic1dade
discutivel, pois altera o sis-

tema

de

gradação

das

~enaS,

rompendo-lhe
o
eguilfbr1o.
Conseqüentemente,
nao é oportuno, embora redigido conforme
os cânones estabelecidos. Julgamos suficientemente protegido o parlamentar brasileiro.
Mais, até, que em outros paí-

ses, razão por que, crendo
justificado o nosso pronunciamento, somos pela recusa da
proposfção.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 1990. - Cid SaQ6ia
de Carvalho, Presidente - ~oão

Menezes, Relator- Uosé Paulo
Bisol
- Odactr Soares, sem
voto- Wilson Martins- Antônio Alves - Maurfcio Corrêa ~utahy Magalhães- Meira Filho
Oziel
Carneiro - Mauro
Benevtdes.
PARECER NO 353, DE 1990

Da comissão de Constituição, ~ustiça e Cidadania soére o ProJeto de Lei do Senado nQ 398, de 1989 1 ~e
''dispõe sobre a ut i 11zaçãc
de cadáver não reclamado,
para fins de estudos_ ou pesquisas cientificas e dá outras pr-ovidências".
Relator: Senador Wilson Martins
De autoria do -ilustre Senador
Leite Chaves. a proposição em
1
tela visa a
'discipl i na r
a
destinação de cadáver não reclamado junto às autoridades
públicas, para fins de ensino
e pesquisa".
O autor do projeto. como está
claramente expresso em ·sua
justificação,
preocupa-se,
prioritariamente com a valorização da vida humana, através
do esforço de tod~ comunidade
técnico-cientifica ·e. também,
da totalidade do corpo_ social
no sentido de aprimorar os conhecimentos já adquiridos pela
ciência,
mormente os do campo
médico-biológico,
e -estender
as fronteiras dentro das quais
o-espfrito humano luta incessantemente para superar as limitações a eles impostas pela
natureza, bem como aquelas advindas de fatores indesejáveis
e mórbidos. de cadáver endóge·1:'10 ou exógeno .
Do ponto de vista da prática
técnico-cientffica,
é
irrefragável a justeza e oportunidade do presente projeto.
Eticamente,
alicerça-se na
base insofismável da elevação
da vida humana.

DIÁRIO DO .CONGRESSO ~ACIONAL (Seçao
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ouvidor-Geral ~ da provisão
dos meios para seu funcionamento,
a ouvidoria agirá ao
sabor da sua plena autonomi-a
Pelas Claras ra~ões suscinta- técnica, sem que, _nest~ aspecmente expostas _acima,
somos to, fique sujeita a qualquer
(art. 111..); 2.2) inpela
aproVação do presente hierarquia
projeto_de lei do Sénado Fede- clusão da exigência de mais de
ral na forma como se encontra, quatro anos consecutivos de
considerando-se
dispensáveis residência no Distrito Federal
quaisquer alterações em seu (parágrafo único do- art. 1-~J:
conteúdo.
· - s:g,) estabeleci manto do cri.té~
ri_o
Pára
remuneração
do
S'ala- dâS ComisSões,~~ 8 de novembro de 1990- _- Cid Sa.bóta g~~ld~r--;~~~~ hâte8~âe;~ r~~!~~
de
CarvalhO ·Presidente também- sobre __ . peSsoa cqüe --não
-Wilson
Mart~nst Relator seja servidor público lart. 3il..
-João Menezes - Odac1r Soares e seu parágrafo úniCo); 411.)
~ Meira Filhouutahy Maga- afirmação de que. no exerclcio
lhães- oziel carneiro- Antô- da
.sua
prerrogativa,
o
niO--AlVes - José Paulo Bisol - . ouvi dor-Gera 1 poderá ter acesMaurfcio Corrêa - Afonso San- so aos arquivos e documentos
cho - Mauro BeneVides.
de repartições públicas sem
prévia
comunicação,
PARECER NO 354, DE 1990
permitindo-se.
assim,
que a
surpresa do seu comparecimento
Da Comissão do Distrito Fe- lhe ofereça uma visão real do
deral sobre o Projeto de Lei comportamento cotidiano
dos
do Distrito Federal nQ 54, órg§os_visi-tados."
de
1990,
que
"cria
a
Analisando- o Parecer ni~.. 135,
ouvidoria-Geral do Distrito
Federal, dotada de autonomia de 1990, já aprovado, da -Cotécnica e vinculada ã Câmara missão de Const1tuição, JustiLegislativa do Distrito Fe- ça e Cidadania, ao Projeto de
deral
com a finalidade de Lei do Senado n,g. 54, de 1988.
ftscaitzar e controlar os que "dispõe sobre o ouvidore
dá
ou_tras
ates da administração públi- Gera 1
ca direta, indireta ou fun- providências", verifica-se que
dactonal do Poder Executivo esta proposição constante do
presente Qrojeto do Distrito
do Distrito Federal".
Federal
é similar, mantendo
Relator: Senador Antônio Al- toda a "linha estrutural Que
inspirou
a
instituição da
ves Queiroz
ouvidoria-Geral. sua finalidaO Projeto de Lei do Distrito de, procedimentos e requisitos
escol_ha do titular,
Federal, n~ 54,
de 1990,
de para a
autoria do Senador Maurício conforme argumentação sustenCorrêa é baseado no Substitu- tada pelo próprio autor do
tivo da Coinissão -de Constitui- projeto.
ção, Justiça e Cidadania.
Parecer n~ 135, d,e _1990. já aNo Parecer n 2 135, de 1990,
provado pelo SenadO, ao Proje- da Comissão de ConstrtuiÇão,
to de Lei do Senado ~.D~ 54/88, Justiça e Cidadania, relativacoincid~ntemente de meSmo
hú~
mente ao Projeto de Lei do Semero,
"que dispõe sobre o nado _nil.. . 54.- Oe 1 988, sobr_e o
Ouvi dor-Geral
e
dá
outras QUal se inspirou este proJeto
de lei do Distrito Federal, de
proyi dê~ci as·~~
mesmo número, sustenta o relaO presente projeto de lei que tor da referida Comissão: "A
adapta o referido substitutivo medida é const1tucicin~l
e õàs peculiaridades do Distrito portuna,_ pois vislumbra a neFederal,
cria a
Ouvidoria- cessidade da criação em nosso
Geral ~o Distrito Federal, do- país de um·"mecanismo capaz de
tada._de aUtonomia técnica e proteger os _di r e i tos do c f davinculada à câmara Legislativa dão contra uma exaustiva burodo- Distrito Fe_Qeral, com a fi- cracia oficial, .a exemplo do"
nalidade de fiscalizar e con- que já vem ocorrendo em divercoro
exce 1 ente_s_
trolar os atas da administra- sas nações
ção pública direta, indireta resultados".
ou fundacional do Poder Executivo do Distrito ... Federal, e
conclusão
atuar em defesa dos
leQftfmos
A proposição_ visa instituir
interesses
individua1s
e
comunitários,
ress-alVada
a no ãmbfto do Distrito Federa_l
_ouvidoria-Geral,
se~undo
c;:ompetênci a ~de out_r_os órgãos,. a
disposto em projeto de 1e1
já
Na justificativa o autor do aprovado no Senado para ter
projeto ressalta os seguintes vigêncja em todO o território
Neste caso_se antepontos
que
considera nacional.
uma experiência
importantes: __ " 111. )_ exp 1 i citação cipaDia -aqui
no sentido de que, embora V1n- piloto e pioneira, na capital
cu1ada à Câmara Legislativa do da República, que transformado
DistritO Federal em razão do o projeto do __ Senado em lei,
processo
de
escolha
do poderia Oferecer .v81 iosos subJuridicamente.
resguarda a
legislação ora existente acerca do respeito aos mortos~
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para

a implantação da
em
nivel

Ouvidoria-G~ral

nacional.

Quanto à constitucionalidade,

juridici_dade e técnica

legis-

lativa o presente projeto satisfaz estes reguisitos, razão
por que,
tambem considerando
os seus aspectos de mérito,
somos de parecer favorável à

sua aprovação.

Sala das Comissões, 13 de novembro de
1990.
Sena-

dor Mauro Benevides, Presiden-

te
Senador Antônio
Alves, Relator- Senador Mauri·cto . Corrêa - Autor - Senador Metra
Filho
- seoador

Almir Gabriel - Senador Aureo

uestabe1ece os limftes entre
Os Estados do Acre, Amazonas e
Rondónja, e regulamenta o § s~
do art. 12 das Disposições
Constitucionais Transitórias",
na reunião realizada no dia a11-90.
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declarada sua prejudicialidade .. nos termos dos arts. 135,
n~ 4 e 334, do
Regimento Interno, na reunião realizada no
d1a 8-11-90.

Ni oportunidade, renovo a v.
Ex meus protestos de _elevada
estima
e
consideração.
Senador Cid Sabóia de carvalho. Presidente.

Na oportunidade, renovo a V.
Exa meus protestos de elevada
estima
e
consideração.
Senador Çid. Sabõia de Carvalho, Presidente.
. Of. nA 78/90 CCJ
Of.

1990

n~

74/90 - cG.<J

Bras i li_a. 9 de novembro de

Senhor Presidente,

Mello- Senador Pompeu de Sousa- Senador Francisco Rollem-

1990

Brasflia, 9 dS novembro de
.

Senhor Presidente
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex~ que esta Comis-são rejeitou o _Projeto de Le f
do. Senaa~ nsz. 386, de 1989, que
"define como crime c_ontra .o
1 i vre exercf c·i CL do
Poder J..egislativo a ofensa à integridade corporal ou à saúde de
parlamentar
e
dáoutras
providências", na reunião realizada no dia 8~11-90.

Nos termos regi mentais •. comu-nico a v. ExA que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei
do Senado nsz. 275, de 1989, que
"regulamenta o inciso LXXV!!
do art. 5.12. da Constituição,
estabelecendo a gratuidade de
Luiz Maya)- O Expediente lido custas judiciais das açóes de
vai à publicação. (Pausa.)
habeas corpus e habeas data " ,
nos termos do substitutivo aDo Expediente lido, consta o presentado, na reunião realiN~
oportunidade, renovo a V.
Projeto de Lei do DF nsz. 61, de zada no dia 8-11-90, em turno Ex meus protestos de elevada
1990,
~ue nos termos da Resosuplementar.
estima
e
cons_ideração.
lução n 157, de 1988, a matéSenador OQ.aci r Soares -:- Pres i ria será despachada à Comissão
Na oportunidade, renovo a V. dente em exercício.
do Distrito
Federal,
onde ExA meus protestos de elevada
poderá receber emendas, após estima
e
co"nsideração.
Of. nSI. 79/90 -- CCJ
sua publicação e distribuição Senador Cid Sabóta âe Carvaem avulsos, pelo prazo de C1n- lho, Presidente.
Brasflia, 9 _de novembro. de
co dias úteis. (Pausa.)
1990

berg.- Senador Ronaldo Aragão
- Senador Nabor Uúnior - Senador Odacir Soares.
O SR.
PRESIDENTE (Antonio

Sobre a mesa, ofício~ que serão
lidos
pelo
Sr.
~1.12.
Secretário.

Of.

-·ccJ
Bras i 1 i a, 9 de novembro de
n~_

75/90

Senhor Pr.es~i dente,

Nos termos regimentais, comunico a V. Ex~ que esta ComisSão lidos os seguintes:
Senhor Pres.i dente
são aprovou o Projeto de Lei
do Senado ·n~ 342, de 1989, que
Of. nsz. 72/90 - CCJ
Nos te-rmos regimentais, comu- "define os crimes de responsanico a V. ExA que esta Comis- bil.fdade e regula o reSpectivo
Brasília, 9 de novembro de são rejeitou o Projeto de Lei processo de julgamento'', na
1990
do_senado nsz. 114, de 1984, que reunião realizada no dia 8-11"dispõe sob~e a criação de um 90.
Senhor Presidente
conselho de
desenvolvimento
para a região geoecohômica de
Nf oportunidade, renovo- a v.
Nos termos reg i mentais, comu_- Brasi1ia 11 , na reunião realiza- Ex meu_s protestos de elevada
nico a V. Ex~ que esta Comis- da no dia 8-11-90.
estima
e
consideração.
são rejeitou o Projeto de Lei
Senador Odac1r -Soares. · Presido Senado nsz. 77, de 19_89, que
Ni
oportunidade,
renovo
a
V.
dente
em
exercício.
11
discip1 i na
a expedição de Ex ____ meus protestos de elevada
credenciais, plenos poderes ou estima
e
consideração.
- Of. nA 81/90CCJ
qualquer instrumento_ que habi- Senador Cid Sabóia de Carva-lite agente diplomático a fir- lho, Presidente.
Bras"íl ia, 9 de novembro ~de
mar ato internacional em nome
1990
do País", na reunião realizada Of. n~ 7_7 /90 .- ccJ·
n9 dia 8-11-90.
Senhor Presidente
Brasí l.ia, 9 de- noVembro de
Na oportunidade, renovo a v. 1990
Nos termos regi menta i.s, comuExA meus protestos de elevada
nico a V. Ex~ que esta Comisestima
e
consideração.
Senhor Presidente,
são aprovou· O- Projeto de Lei
Senador Cid Sabóia de carvado Senado nS~. 398, de 1989, que
lho, Presidente.
Nos termos regimentais. comu- "dispõe sobre a ut i 11 zação de
nico a V. ExA que esta ~Comis cadáver não_ reclamado, para
Of. nSI. 73/90- CCJ
são deliberou pelo enca!llinha-- fins de estudos ou pesquisas
mehto do Projeto de Lei do Se- cientificas
-e
dá
outras
Brasília, 9 de novembro de nado
n~
40,
de 1989, que providências", na reunião rea-11
1990
disp5e sobre o aproveitamento lizada no dia 8-11-90.
de servidores de autarquias
Senhor Presidente,
federa is, de empresas púb 1 i_,
cas, de sociedades de economia
Na oportunidade, renovo a v.
Nos termos regimentaiS, comu- mista e de fundações públicas Ex~ meus protestos de elevada
nico a V. Exa que esta Comis- extintas ou diSsolvidas, e dá' estima
e
co_ns1 deraçã·o.
são rejeitou o Projeto de Lei outras providências", a Vossa Senador Odacir Soares, Presido Senado nsz. 128. de 1989, que Excelência, a fim de que seja dente, em exercício.
1990
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Oficio nA 194/90_-DF
Brasil ia,
1990

fi na 1

13 de novembro de

Nos termos do §

3~

do art. 91

do Regimento Interno, comunico

Vossa

Excelência, que esta

Comissão aprovou o Projeto de
Lei do Distrito Federa 1 nA 54,
de
1990,
que
"cria
a
ouvidoria-Geral
do
Distrito

Federal, dotada de autonomia
técnica e vinculada à Câmara

Legislativa do Distríto Fede~
ral,
com a finalidade de fiscalizar e controlar os atas da
administração pública direta,
indireta ou fundacional do Poder
Executivo
do Distrito
Federa1 11 de autoria do Senador'
Maurício Corréa, na reunião de
13 de novembro de 1990, por 9
(nove) votos favoráveis.
- oportuniQade.
renovo a
Na
Vossa Excelência meus protestos
de
elevada
estima e
consideração.
--Atenciosamente, Senador Mauro
da Comissão do Distr'i_to Fe_deral.

Benevides, Presidente

O

SR.

PRESIDENTE (Antonio

Luiz Maya) - Com referência ao
exped1ente que acaba de ser
lido, a presidência comunica
ao plenário que, nos termos do
art. 91, §§ 4~ a 6~ do Regimento Interno,
abrir-se-á O
prazo de cinco dias para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa,
para que os Projetas de Lei do
Senado nQs 114, de 1984, 128,
275,
342, 386 e 398, de 1989
e o Projeto de Lei . do O_F f! 2
54,
de 1980, sejam apreciados
pelo plenário.
.
Esgotado esse prazo sem a interposição de recurso, os Projetas de Lei
do Senado nQ~
11 4 , de 1984, 1 28
e 386, de
1989,
por terem sido rejeitados, vão ao arquivo.
Os demais,
aprovados, vão à Câmara
dos Deputados, e o Projeto de
Lei
do DF n~ 54, de 1990, à
sanção do Governador do Distrito Federal.
-

O

SR.

o pronunciamento da co-

- -mlssão sobre as emendas, salvo
recurso de _um décimo da composi ção da_ Casa, no - senti do de

serem submetidos as emendas ao

Senhor Presidente,
a
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PRESIDENTE (Antônio

Luiz Maya)- Do expediente 1i~
do,
consta o Parecer n~ 344,
de 1990, da Comissão do Oistri to Federal,
oferecido-_ ao
Projeto de Lei do Distrito Federal nR. 51, de 1990, relat-ivo
ao orçament~ do Distrito_ Federal
para o ano de f991, concluindo favoravelmente à matéria,
com apresentaçãQ de 24
emendas-.
A Presidência esclarecé ao
Plenário que, conforme o aisposto no art. 12, § s~. da Resolução nA 1 57, de 1988,
s·e_rá

Plenário. o referido recurso
devérá- ser- i-nterposto no prazo
de três ses~6es ordinárias,

contaáo a partir da pUblicação

do parecer. (Pausa.)

Há oradores 1 nscl'"i t:Cls.

---Concedo a palavra ao nobre
Senador LouriVal Baptista.
Q

SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL

SE.
P~onuncia
o seguihte
discurso .. ) ,
-Sr. Presidente,
srs. senadores-:- tenho 1 i do alguns ~~tigos publicados na imprensa-ae-tOão a· País,
independenteme~te
de
enérgicos
pronunc i amen tps dOs Seg-mentos
ma-is representativos da sociedãde brasileira,
se manifestando contra os excessos de
permissividad_e, e das abusivas
cenas
e
circunstâncias
pornogr'áfi caS de um mau -gosto
incontestável
veiculadas pela
televisão que, na verdade,
e-_
quivalem a uma inconseqUente
agressãO à sociedade que, como
sabemos, .não é apenas composta
de adultos, mas em sua maior
parte de crianças e ~avens ainda em formação, e sao estes
os que mais .ficam expostos aos
programas de TV.
Não é justo~~,-nem admi_ssfvel,
que determinados grupos QUeiram impor c_om Produçã-o artística de livre veiculação o que
a maior parte da sociedade
considera uma indecência explícita e fo"rã de hora, em sua
própria casa. ··
E muitos afirmam, justificando esta livre veiculação que
desejam seja apéiias regulada
pela a~tocensura:
uouem não
quiser ver ·ou aSsiStir QUe
desligue a te)evisão ou mude
de cana 1 ! " E e vi dente que o
ad~l_to_.P.pd~rá f.azer 1 sto.. ~Ma~,
na_ ausénc1a dos responsave1s
pelos menores, quem fará
isto
para aS crianças e os jovens?
Na prática, como nos nvrar do
cpnstragimento de_ cer_tas cenas
quando aparecem inesperadamente e na audiência estão crianças, jovens e adultos?
Sr.
Presidente, srs. Senado-res, quando se tem a minha idade,
quando -Já se viajou o
mundo í nte iro,
quando j ã se
viu :?S manifest-ações da arte e
das letras-em várias cUlturas
e
nos éostumes Oos povos,
quanao se conhece um pouco
mais do-homem e da Humanidade
sob os vá-riOs angUl os da diver-sid~de
em qlJe se d1videm,
se adquire um pouco mais de
consciência e• de preocupação
com os nossos semelhantes, com
as
coisas sérias de nossa
Pátrfa, com o futUr'b- de nossos
j ov·ens·--e .- pr-i nci·pa 1 mente, com
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o ·conceito de nossa sociedade
e de nosso povO no conjunto
da_s nações.
Sou ~édico,
não sou crftico
de arte. mas sensibíliza-me a
arte que eleva· o ser humano de
sua
condição
menor.
Entristece-me a arte que degrada, que deforma, que agride
e que desgarra o ser humano ·cto
seu melhor destino,
9ue não
pode excluir o lado m1stiço e
espiritual.
-Não tenho_ preconceitos contra
a Tiberdãde de expressão,
neri1 ideOlógica nem artística, mas
parece-me que hoje em di? o
que tem inspirado o cinema e ~
televisão,
ambos intimamente
asSOciados, São os dois signos
antagónicos, ·e o pior é que
nas variações mais deformadas:
o amor e o ódio. Um quase sempre ferido em süa nobreza,
como sentimento mais puro do
ser humano, pela mácula do abuso de permissividade aberrante; o· outro, o ódio, como a
mais sórdida expre~são de maldade e violência. E como se as
péssoas e o -mundo- se relacionassem
pela degenerescência
destes
dois
senti mantos
antagônicps:
o- que exalta e o
que destrói.

o

Sr. Francisco Rollemberg

Permite-me v. ExA um aparte?

O SR. LOURIVAL·BAPTISTA- Com

prazer, ouçd o

aparte

de

v.

Ex•
O Sr. Francisco Rollemberg-

Nobre Senador, quero felicitálo pela postura que v. ExA
toma esta manhã.
no Senado
Federal. Por três vezes ocUpei
esta tribuna pari abordar o
tema que V.
Ex tão bem vem
percutindo. Confesso que,
no
meu primeiro pronunciamento,
fiquei muito preocupado em que
eu pudesse vender a esta Casa
a imagem de um puritano hipócrita por defender a moral, os
costumes·. a étiCa no comportamento fnter-humano.
M~s para
minha surpresa, senador Louriva_l
Baptista,
esta semana eu
vim fazer
um pronunciamento
dé~Spretens i oso,
e o P 1 enár i o
desta Casa teve uma participação marcante através dos Senadores que aqui estavam. Então,
eU compreendi QUe _este tema é
da maior impor-tância.
Todos
estamos preocupados com a formação da nossa juvent-ude·,··- ·estamos preocupados com a conso1 i dação da famfl ia,__ estamos
preocupados com a doença soe i a 1 que parece _se querer vender e
que no momento ataca a
família brasileira.
Daí pOr
que,
nobre Senador, tenho me
ocupado com es-ses temas.
Hoje
eu deveria ocupar a tribuna
para percutir também um tema,
a meu· ve-r, de cap i ta 1 impor'tância, que é questão do menor, ~a prostituição do menor,
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da prostituição
do
menino
menor. Tudo isso tem um interrelacionamento muito grande.

Os ·programas televisivos, as
revistas pornográficas têm, de
certa forma, procurado desfi-

brar a juventude brasileira.
Hoje pela manhã estava lendo

no Correio Brazfliense matéria

de página inteira onde se discutia o porque de não comemo-

rarmos
mais
as efemérides
brasileiras.
Por _ que
não
comemoramos? Porque enquanto

as escolas, os pais, os educadores, os meios de comunicação
deveriam estar estimulando um
pouco de brasilidade, de amor
a Pátria, de amor à
famflia,
de respeito aos pais, já não
se ensina mais isso.
Vende-se
a imagem de uma vida curta que
tem
que
ser
vivida
intensamente.
E esse intensamente, nesse pouco tempo de
curta vida, é levado desregradamente para os prazeres do
sexo. esquecendo-se de que temo$ uma herança mu1to grande
que é a grande Nação Brasileira, que precisa e necessita
ser uma preocupação diuturna
na formação dos nossos jovens.
o amor a Pátria, o civismo, o
conhecimento da sua História,
dos seus sfmbolos, tem um peso
muito ~rande, e neste sentido
não ex1stem programas radiofónicos, não existem aulas,
não
existem programas televisivos.
Seria muito .cansativo explicarmos.
mas há que se ocupar
algum tempo no meio dessa
liberdade,
transformada em libertinagem, por uma interpretação errad~ da Constituição
Brasileira. E proibido proibir
na Constituição Brasileira. É
preciso que seja permitido,
que haja liberdade, mas liberdade de pensamento, de criação
cultural
e artística, mas não
liberdade para a
libertinagem
como se quer fazer hoje com os
artigos da Constituiçao brasileira, que prevê a ampla e irrestrita liberdade,
o não à
proibição, não a qualquer forma de vigilância que possa
coibir e impedir a criação intelectual do homem brasileiro.
V. Ex~ está de parabéns. Volte
sempre a este tema, que é da
maior importância. v. ExA tem·
em mim um companheiro,
seu
conterrâneo e
seu aliado na
luta em prol da reafirmação da
moralidade pública, da moralidade que precisamos trazer à
nossa Nação, do fortalecimento
da fami 1 ia brasileira e da defesa dos nossos meninos, dos
nossos menores, dos nossos filhos e dos nossos netos.

O

SR.

LOURIVAL

BAPTISTA -

Muito grato a V. Ex~. eminente
Senador Francisco Ro 1"1 emberg,
meu velho amigo e companheiro.
Médico,
como eu, a nossa amizade já se vai há muitos anos.
Conheci
V.
Exa menino, estudante de ginásio; depois vi v.
Exa fazendo vestibular de Me-

diçina; depois formando-se em
Mediei na. Quando_ eu- já exercia
minha profissão
hã
muitos
anos.
Sei
da postura de V.
EKA, do seu comportamento,
da
sua moral
e do respeito que
~oza no meu Estado. o seu nome
e daqueles q~e. nesses quase
43 anos de vida pública que
tenho,
nunca ouvi ninguém falar mal. V~ Ex~ é um médico
que se firmou no conceito de
todos, é respeitado e tem sido
glorificado nas urnas desde
quando se elegeu Deputado Federal po_r várias legislaturas,
e depois tive a satisfação e,
posso dizer, a alegria de vêlo como meu companheiro na
chapa que, em 1984, se não me
falha a
memória,
nos elegeu
Senadores ·juntos V. ExA de um
partido e eu de outro. E aqui
nesta Casa é resp~itado, tem
tido _atuação destacada e todos
nós sabemos do seu amor não só
ao Brasil como a Sergipe. O
aparte de V. Ex~ muito me conforta e
enriquece
o
meu
pronunciamento.
Eminente
_Senador
Francisco
Ro11emberg, este discurso que
estou pronunciando no dia de
hoje, foi devi_do não só por
ter acompanhado tudo
isso.sei que V. ExA ta 1 ou e
i nfelizmente eu não estava aqui no
dia
-mas
porque
ontem,
na Folha de S. Paulo, secção
ilustrada em letras ~arrafais,
li
o se_guinte _ art1go: "~oni
proibe
palavrões
na Radto
G1obo 11 ._ Ne_s.te artigo,
há um
comentário e cita os palavrões
proibidos que Bonf pede que
não
sejam
colocados
na
televisão. ·Isto fez com que eu
preparasse este pronunciamento
para hoje,
nesta Casa, para
dizer da minha revolta, da minha tristeza e ver o que está
havendo no Brasil. Infelizmente,
determinados programas de
televisão· ·acabaram
com
a
família.
Hoje ninguém pode
proibir que uma menina de 12
ou 13 anos e um menino de 10
ou 12 anos vejam cenas que temos visto na televisão. Ontem,
quando 1i esse
artigo
eu
disse:
"Vou fãzer um pronunciamento a este
raspei to".
Esse assunto ·está num jornal
conceituado, onde o Bo_ni proibe o uso .de palavrões na Rede
Globo. Quer dizer.
isso são
coisas que nos entristecem e
constatamos que, infe'l izmente,
a
famflia,
hoje,
está se
acabando. Nós, que fomos criados
num ambiente familiar,
onde havia irmandade, onde havia amizade, onde havia sinceridade, acreditamos que tudD
isso se acabou.
Sou muifO.QratO a V. -ExA, emi,oente Senador Franci s.co Ro-llemberg, pelo aparte, que muito
enriquece
o
meu
pronunciamento.

7017

Novembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio ID

o Sr. Francisco RollembergA~radeço_as
referências_ elog1osas que fez ao se~ modesto
Colega.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - No-

bre Senador, fi-lo de coração,
porque em nossa amizade, nunca
houve interrupção, sempre estivemos unidos, sempre a· raspei :te i. sempre achei V_. ExA um
homem de bem, ~ue honra o mandato que exerce nes_ta casa.

o
Sr.
Oziel
Per-mi te-me V. E.:x~
nobre
Senador
Baptista?

O

SR.

LOURIVAL

Ouço V. Ex 4

Carneiro -

um

aparte,
Lourival

BAPTISTA -

o Sr. oziel carneiro - Nobre
Senador Lourival Baptista, felicito V. _ExA pelo_ pronunciamento que está fazendo. Ao revelar a providênc_ia de um dos
D_iretqres do Ststema Globo de
Televisão, ~estaria de evidenciar que da postura e da coragem do homem público_ é que a
sociedade inicia o_ de_bate dos
seus problemas mais agudos.
Foi exatamente um membro desta
Casa, -o Senador e. hoje, Ministro, Jarbas Gonçalves Passarinho, que,
ao ter a coragem, eu diria até a ousadia de
assinar aquela portaria classificatória para os programas
de televisão e espetáculos públicos, determinou não a proi-·
bição,
a censura, como quiseram algumas pessoas anunciar à
Nação distorsivamente, mas um
chamamento de responsab_ilidade
não
apenas
para
os
responsáveis pelos meios de
comunicação,
ma~ para a omissão dos próprios chefes de famflia que, nas rodas particulares, entre amigos,
comentavam e censuravam essa abusiva
permissibilidade do sexo explicito, do palavrão e da violência de programas em horário
infantil.
Exatamente,
essa
portaria não acaba com a censura, mas classifica e defende
o direito de cada um no seu
lar de não ter a sua casa invadida por atos que não deseja
presenciar. Gostaria também de
dizer, que nós aqui, no Senado,
deveremos continuar voltando ao tema de tal forma que
se possa mobilizar a população
brasileira através do chefe de
famflia.~Eu tenho ouvido- sou
católico,
apos_tólico,
romano
prat 1 cante em _ vários sermões. em várias Igrejas,
em
vários lugares do -Brasil, o
Clero condenar esse tipo de
programação.
só vi até agora,
talvez porque não tenha tido
oportunida-de, uma manifestação
púb 1 i ca de apoio à___ portar i a
classificatória dos programas.
que foi do__ Cardeal do Rio de
Janeiro,
Dom Eugênio _Sales.
Posso estar cometendo uma injust_iça, po~que outras pessoas
do__ Clero podem ter-se manifes-
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tado e eu não ter tido oportu-

nidade de tomar conhecimento.
Mas é preciso que nós, aqui no
Senado, continuemos a debater

~;;ea !~~~Çã~~n~~~~~~o; 5 ap;~~:

sões são enormes e talvez uma
revisão nessa pOrtaria evite
que ela chegue aos fins a que
se propôs, exatamente de tentar reconstituir os direitos
do cidadão e o respeito- à família, de criar os seus filhos
e viver em paz. sem essa doutrinação perversa contra a u-

nião e os costumes da família.

Muito obrigado.

-

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Senador Oziel cirneíro, com este
aparte V. Ex falou o que, na
verdade, precisávamos ouvir nós,
nesta Casa e o poVo
brasileiro.
Tudo o que foi
dito por V. ExA é a realidade.

Preci sarnas pre_servar a familia,
porque famflia, hoje,- no
Bras i 1,
existe,
mas
em
minoria.
Infeli-zmente, como
disse anteriormente, -determinados pro~ramas de televisão
vieram acabar com a família.
Hoje, permitam-me dizer. fel~z
do pai cujo fi 1 hº- _l_t)e Qá atenção,
lhe tem afeto, porque
quando o pai tem dinheiro, -o
filho quer que morra logo, que
"empacote", para ~;~astá-lo.

Isso_ fQ.i preveni ente de quê?
Desses programas. disso que
foi escrito, foi lido, foi televisionado, deSagregando
a
família.
O aparte de V. Ex~. eminente
senador Oziel Carneiro, também
enriquece muito este pronunciamento que estou fazendo no
dia de hoje. Eu não poderia
ficar calado e precisava dar o
meu apoio ao eminen~e M~nistro
Uarbas Passarinho.
O

Sr.

Chagas

Permite-me V. ExA
nobre
Senador
Baptista?

Rodrigues
um

-~parte,

Louri va 1

O
SR. LOURIVAL BAPTISTA Concedo o aparte ao eminente
seriad-or- Chagas Rodrigues.

o Sr. Chagas Rodrigues - senador Louriva1 Baptista, V.
ExA, mais uma vez, tratãde
assunto da maior importância
para o nosso País e de um problema que exige providências
imediatas. É um assunto ogortuno e relevante. A matéria
pode ser examiriada sob vários
aspectos. Sob o aspec-to· mora 1 ,
não é _ possfvel que as nossas
estações de televisão e de
rádio
utilizem palavras de
baixo calão e, mais do que p-alavras, exibem cenas verdadeiramente revoltantes.
O
SR. LOURIVAL
Revoltantes!

BAPTISTA -
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o Sr. Chagas Rodrigues - Esse exigindo- e isso não é censu-

é-o aspecto moral que todos
nós condenamos. Há outro muito
rigado a este, que é o" relatiVo à educação. Há pouco-s dias,
numa das estações mais importantes, os -locutores pronunciavam as -palavras de modo
errado. Todos nós devemos conhecer um pouco, pe1o menos, o
idioma pátr-io, mas· um jornalista, um comunicador, um homem-- que está num programa de
t~levisão, este tem a
obrigação de.pronunciar as palavras
corretamente, põrque a populaç_ão ouve e; depois, passa a
repet-i r a pá.l avra- -ta 1 como a
ouviu. Isso deseduca, também.
Se v. Ex A permite. eu quer·; a
igualmente examín·ar esta matéria, ainda que ligeiramente,
do ponto de vi_sta juridico jurfdfco-'democrãtico·. Em grandes nações. que dão exemplos
de democracia ao mundo, não é
possí-vel- u·m mesmo grupo possuir emissoras de televisão e
emissorªs de rádio, ju_stamente
para impedir que se constitua
monopólio ou oligopólio. Eu
citaria os Estados Unidos dentre
tantas
ou"trasnações
democráticas. Em nosso-País, a
si tuação-- se agrava, porque temos .duas ou três redes que são
ouvidas em todo o Brasil. v.
ExA pode, e~ qualquer uniQade
da Federaçao, Ver- os mesmos
dois ou três programas
de
te 1 e vi são. tsses prOgr·amas são
1 evadas para todo o" País.
E_,
muitas vezes, o qüe Poderia,
de cer""ta manei r a, educar-. deseduca de modo geral. Aproveito esta oportunidade para fa·zer -ver também a necessidade
de acabarmos com os oligopó1 i os
nesse- setor--, como também
exige
o
- art·.-- -220
-da
Constituição. Eu aqul, neste
momento, reSpondo pela 1ide-r-~an-.;~- :._:-de_ __l-Jm
_ par't i do
de
Opos i çao. Como V. Ex.-A sabe.
apoiamos,
entretanto·,
tudo
quanto venha do Governo que
esteja em consonância com o
nosso programa partidário e
-com· a:~r--legítimas reivindicações da Nação brasileira. o
Governo realiza, neste momento, uma campanha contra os .oligopólios, e o faz legitimamente, porque ·não é possível
admitir-se .um regime capitalista sem livre empresa, sem
concorrência autêntica. Os o--, i gopôTí os também são Combêit 1dos pela lei antitruste em um
país capitalista e -altamente
democrático, como _é este grande país do Norte, os Estados
Unidos da América. Fediria a
a~enção do Governo
para este
aspecto jurfdfco;_ acabemos com
os· o11gop61 i os em ~t-oaos os~-se
tores,
inclusive na área da
comun"icação, pois·, em alguns
estados, um mesmo grupo opera
dezenas de estações de rádio e
não sei quantas emissoras de
televiSão. V. ExA tem a nossa
solidariedade, mais uma vez.· O
Governo deve estar vigilante,

ra politica-, que se cumpra a
Cons·tituição federal, 9ue diz
que as emissoras de radio •e
televiSão devem estar a serviço- da educação-, a ·ser-viço ___ da
cultura~ da informação, nunca
a serviçO da deseducação ou da
-destruição de nosSas instituições públicas e irivadas. Meus
parabéns a V, Ex

O
SR. LOURIVAL BAPTISTA Muito grato a V. ExA, eminente
Senador Chagas Rodrigues, pelo
aparte va11oso, que abordou
assuntos e temas de grande
importância.
V. Ex~ falou em programa de
televisão, cenas que vimos. Eu
raramente vejo telev1são e um
dia, entre 9h30m1n e_ 10h l i guei para ver qualgue_r -coisa
que me avisaram e ca1 num ca-nal
onde
vi
uma
cena
deprimen~e. -oeprimente
o que
eu vf. cena terrfvel . Aquela
cena vista por mfm era vista
por mi 1 hões de pe·ssdas, j ovens, adultos, crianças etc.
Um
verdadeiro
escarnia - à
família. SoU ·muito -grato a V.
Ex~. porque o seu aparte enriquece
em
mu fto
o
meu
pronunc i a_mento.
·

o

Sr.

-Permite-me
aparte'?

Mauricio
Corrêa
v.
Ex A
um

~cr
SR. LOURIVAL BAPTISTA C'oncedb" -o- aparte ao em i nehte
Senador Maurfcio Corrêa.

o Sr. Mauricio Corrêa - Senador Lour_í v a 1 Baptista, V. Ex A
pronuncia um discur-so de_ Hi;..
teira atualidade. Nada mais
rios -revolta, sobretudoy cOmo
chefe de f_amf11a, que saber
que a promiscuidade entra em
nosso lar deliberadamente, sem
que possamos manifestar qualquer tipo de revolta, em virtude
exa tamente da - mane·-; r a
como as emisSbrâs- dominam, atra~vés
do
séu p_oder, através
do seu comando. o estamento
po-lítico brasileiro. Nós vemos
aí uma disputa gene r a 1 i zada
entre _ cana 1 s, pa-ra_ saber quem
apresenta mal s ·cenas erõt i cas,
"Quem tem co-nd-i yões de despertar mais a cur1osidade, para
que haja uma aud1'ência mai_$
~substanciosa
dirig-ida àqlfêle
canal . Concor-do com. V. Ex~
quando a imprensa, sobretudo
determinada imprensa inescrupulosa, exagera nos adjetivos
com relação aos noSsoS costumes, à nossa incra 11 da de, - enf1m, à ética da conviv~ncia
humana. O emi_nente
Senador
Jarbas -Passar·; nho baixou aque1a· portar i a e, 'a despe i to da
legalidade
Qe sua emissão.
houve
manifestações
contrárias, sobretuDo da Ordem
dos Advogados do Brasil. Eu
diria a v. Exa que eu me situo
naquela corrente interpretativa. segundo a qual o Ministro
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extrapolou

de

suas

funções.

Acredito até que o mérito é o
mais elogiável possfvel, mas,
na forma do art. 220 da Constituição Federal,
"a

manifestação

mento, a criaçao, a

são

e

a

do -pensa-

expres-

informação,

sob

qualquer forma, processo ou
vefculo
não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto
nesta Constituição."

E segue:
Compete à lei federal:
§ 3~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A questão é saber -

11

rante o Supremo Tribunal Federal - se o Ministro extrapolou

sua

faculdade

regulamentadora. A interpreta-

ção

está

magn~

importân~ia.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou

mufto.grato a V.· Ex.a., eminente
Senador Maurício ..Corrêa, emérito jurista, consagrado por
todos ri6s. Não conhecia v. ExA
pessoa i mente~- até qu.andO Uma
tarde nos encontramos neste
pl.enário-e tive a_oportunidade
de procurá-lo para dizer que,
na vésp~ra, havia Saído.com um
_ami~o.
Bacharel em Direito,
aqu1
em Brasflia,
pela Asa
Norte,
Asa Sul e outros luQares, e ele me dizia:
"aquilo
ali
foi
feito por Mauricio
Corr.êa ".,
quando V.
Ex .a foi
Presidente
da
Ordem
dos
Apvogados~

o pi'--obl"e-

ma já está sendo susCitado peda

e ·o ap1lludíll10s- péi_o assunto de

no EstatutO - nós o

aprovamos, aqui - do Menor e
do Adolescente,
onde há um
dispositivo que autoriza essa
prática por parte do poder
público. Mas a verdade é que a
corrente contrária interpreta
que deve haver um suplemento
de natureza le9al. Vale dizer,
a regulamentaçao do disposto
no art. 220. De qualquer forma, quero dizer a V. ExA que o
mérito do seu pronunciamento é
altamente elogiável. Se nós
não defendermos a nossa formação, a nossa cultura, a nossa
tradição,
evidentemente não
saberemos o que vai
acontecer
-com o nosso Pafs daqui para
frente. Imagine V. ExA,
Senador Lourival
Baptista, que,
outro dia, estávamos na sala
conversando, quando o meu neto
pu·l ou e deu uma gravata com as
pernas - é o nome técnico para
isso- enrolando a cabeça da
menina e
jogando-a no chão.
Perguntei: - Onde você aprendeu isso, meu fi 1 ho"? ·chéguei a
imaginar que seria num curso
de judô que ele faz: mas não,
foi na televisão. Aprs_rideu na
televisão.
Quer dizer,· uma atitude extremamente violenta
com relação à menina bem menor
que ele, menina de um ano e
pouco. Deu uma gravata· e· iogou·
a menina no chao.
Tudo isso
provocado pela televisão. Ago4
ra, V. Ex cita, e se
lê,
em
determinada
1 mprensa.
todo
esse exagero, essa extrapolação dos nossos costumes.
Quero cumprimentar V. ExA,
guardando apenas uma certa preocupação do ponto de vista jurfdico com ~elação à portaria do
Ministro. Sabemos·, ·por' exemplo,
que o Supremo T~ibunal
Federal
é
o
guardião
da
Constituição.
Ele é quem vai
dizer se e legal ou não.
Mas,
no mérito, a questão teleolÓgica da portaria é altamente
louvável.
Cumprimento V. Ex 4
porque aborda um tem~ que nos
tem preocupado profundamente,

ouVi o ·aparte· de v. Ex.a com
muit•a atenção. Quanto à
res-·
trição que faz ao eminente Ministro Jarbas Passarinho, v.
Ex A a faz base_ado _no Di rei to.!
mas recohhecendo que S.
Ex
acertou ~m bai.xar essa portaria, baseado no Estatuto do
Menor.
S.
Ex.& a·gilizou, não
esperqu •.. E!Chou que devia faz.ec..
isso em defesa do menor e da
família. E v. ExA citou o caso
oa s~u neto. Eu tenho 14 netos
e sei o que
representa isso.
Nós. que _a 1 nda temos o espí r ito de famfl i a - hoje é pouco,·
quase r:tão exi_ste -, sabemos o
~ue isso repr-esenta na criação
do menor.
Agradeço a v. Ex.&,
eminente Senador Maurício Corrêa,
o seu aparte, que também
muito
·enriquece
o
meu
pronunciamento.

o Sr. Odacir Soares
v. Ex~
me permite um aparte,
nobre
Senador Lourfval_ Baptista?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com

prazer ouço·v. ExA

o Sr. Odacir Soanes- Prelif'!11!'1arminte, quero cumprimentar
V.
Ex pela abordagem que faz
de um ~ssunto tão palpitante,
tão atual, e que·já pgora; recentemente, suscitou uma disCUSsão do ponto de vi st.a 1 ega 1
e constituCional rl!J,.,Ii_i;_o grand.e,
no momento em que o Ministro
da Uustiça, Uarbas Passarinho,
baixou aquela portaria, dispondo sobre a . programação em
função - das faixas etárias, na
televisão brasfleira. Sem pretender discutir a legalidade
ou a
constitucionalidade da
portaria mini~terial· que, a
meu ver, preenche os requisitos de legalidade e constitue i o na 1 i da de,
se
a tentarmos
para._o art. 221, inciso IV,_ da
ConS-ti-tuição "Federal,
parece
até ser. ___e_ssa· Jna_téri a ~uto-apl icáve.l. ..... Na _outr~- _parte, a
matéria depende de re.cul amentÇl_ção~. de
lei
feCre-ral-.
Mas,
também sob esse aspecto, creio
q4e
d"
Ministro
agiu
corretamente.
Se . atentarmos
para isso.
acharia até que
essa mattkr.ia é auto-aplicável,
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que o Governo Qode dispor

7019so-

br::.e 1sso através de portarias,

porque a Constituição dispõe
sobre- a preservaçao da famf1 ia,
da moral idade pública.
Mas V. Ex.& aborda esse assunto
num momento realmente importante,
porque temos que afastar dessa discussão coloco
cqmQ tendo sido a portaria inteiramente legal
e constituci ena 1
.
esses
pruri dos
jurfdicos. O fUndamental; nesse instante,
ê - exatamente a
preservação ·dos valores morais, ·dos valores éticos da
sociedade e da familia.
Todos
nós ·aqui estamos de acordo aue
era necessária uma intervenÇão
do poder público no sentido de
coibir o erotismo, a sexualidade e _Q_abuso que se vêm cometendo ainda, reiteradamente,
na televisão brasileira. Não
se trata de tentar cercear a
liberdade de ~xpressão ou de
comunicação de qUalquer cfdadão ou de qualquer segmento
organizado
da
. sociedade
brasileira. Trata-se,
fundamentalmente,
de ereservar a
maioria da populaçao brasileira e principalmente as crianças,
os jovens e as famílias,
por que nao dizer? Todos estamos de acordo que os programas
de televisão e a própria propaganda.
as
peças
publicitárias veiculadas
na
televisão,
também já tinham
penetrado no terreno do erotismo
e
da
sexualidade.
exagerada. Temos que convir e
concordar que isso também é
verdade. Não apenas os programas de televisão mas também as
peças publicitárias. sob
o
pretexto de serem criativas.
sob o pretexto de serem modernas, sob o pretexto de estarem
avançando na linguagem,
na
forma e na própria estética,
constituem-se hoje também numa
violência a esses valores que
estamos neste momento defendendo e que V. Ex~ aborda nesse discurso com.absoluta pro-pr·iedade,
com absOluta procedência e com um alto senso de
oportunidade. Na realidade, se
formos discuti r a questão dos
monopólios. dos oligop61ios da
propriedade dos meios de comunicação,
veremos que ela também tem duas faces. Uma delas
é que seria bom, porque permitiria um controle, uma disciplina maior da parte do Governo federal. Quer dizer, sob um
aspecto,
o fato de o Brasil
ser tomado de ponta a ponta
por uma ou duas redes de televisão seria bom, porque facilitaria o trabalho do Governo
nõ sentido de e.stabelecer os
limite~
para a exploração de
temas que podem violentar a
família, a sociedade .. a criança e QS valores éticOs da sociedade brasileira. Não é pelo
f,ato de o Bras i 1 ter duas,
três ou . guatro grandes redes
de televisao, ou de rádio que
iremos resolver esse Problema.
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O problema precisa ser_ real- to de vista psicossocial.
Pamente res_olvi.do, primeiro. com rabéns a v. ExA
uma tomada de posição da Sociedade brasileira no senti.do
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Ade fazer valer aqUilo que está -gradeço" a V. cxA, eminente seescrito na Constituição, atra- nador Odacir Soares. Quando V.
vés do poder púb 1 i co .. Não
te- EKD. ch_ego.I,J, eu havia explicado
mos outra forma de regular de- aó Plenário por que fiz _este
terminados tipos de espetácu- discurs9 no dia _de hoje.
Foi
los, ou tipos de mªnif_estações porque ontem, ãbrindo a Folha
de pensamento, a não ser atra- de $. Paulo de_ ontem,
li:
vés do poder público. Temos, "Bani proíbe 6 uso de palavno caso da publicidade, o có~ rões na Rede Globo7 F.
Fiz,
NAR
(Conselho
Nacional
de aqui, referência aps palavrões
Auto-regulamentação
e, depofs, ·võU pedi r que sejam
Publicitária que tem fêito"um incJuídos neste meu pronunciaesforço Qrandioso no sentido mento os co-mentários que ele
de disciplinar,
de coib.ir, e tez a respei~o disso.
não tem

con~egu

i do.

Pe~soa 1 --

mente,
tenho
visto
peças
CO sr. -Pres 1 dente f'az -sOar as
publicitárias lindíssimas. mas campainhas. )
que violentam os _valores éti_cos da
soei edade_ bras i 1 eira-.
Sr. Presidente, peçó que V.
São bonitas, ganham prêmiOs Exa seja toler-ante. como seminternac1onai_s, mas violentam, pr~_ o foi .
afrontam, desservem o País,
porque desmorali~am a família
O Sr. Odacir Soares - E não
e
a
sociedade. Então, --não-é poderia -de1xãr --de ser;
pelo fato de uma rede~ duas ou
três de televisão terem a· -mo0 SR. LOURIVAL BAPTISTA - É
nopól ia, ou
constftuire_m um assuntO que ·c:on.S'i dera pa 1ol igopól i o.
Sob esse- aspecto- pi tanté-, o d~ preservação da
até facilitaria. A sociedade famflia. V. Ex , como bom pai,
precisa pos i c i onar-_se e assu-- sabe
·a · qpe
rept_:-esenta a
mi r uma postura, - afraVé:s das f_amflia ..
sua_s
1 ideranças
pol fticas,
que, por sua vez, também preSóu .mu-i to grato a. _V. Ex l i , ecisam de coragem para, nos minent·e Senador Odac;ir So'ares,
plenários da Câmar_a e do Sena~ pelo seu aparte; que também
do, assumi rem as. posições ét i:.· mi..ri to
-enr_i qUece
o
meu
cas corretas, muitas
vezes pronunci~mento.
deixando de fazer discursos
S-oiJ .;nlé'_Q_ico. não soU crftico
voltados para a galeria. Quando a galeria esta cheia, vemos de-arte, mas sensibiliza-me a
discursos de
uma
maneira; arte.
quando está vazia, _de outra:
Não me refiro a ninguém, mas a
Parece
estar
havendo
o
fatos nossos, aqui, que podem tráfico d~ imoralidade explíser uma omissão nossa. A_ pró~ cita em determinados pro~ra
pria soci~dade,
representada mas, -intere-ssados excl us 1 vapelo seu Parlamento, precisa mente na captação de audiência
tomar essas posições, essas e lucros exorbitantes, pela
ati t_udes. Nós é que_ temos 1 e- exploração da curiosidade que
gitimidade para fazer isto, estes assuntos, em cenas grocomo faz V. Exa agora, e como tescas ou -bizarras, despertam
muito bem disseram os senado- na mocidade, e em consideráVel
res Maurício Corrêa ··_e Çhagas pà-rcéla dà popUlação adulta,
Rodrigues. Temos que ter cora- solapando aa_nossas bases étigem moral e política para, in-- cas e mora fs e. sobretudo,
clusive,
muitas veze~. nos pt·•ovocando a de_for-mação dos
voltarmos contra certos tabus, costumes. e __ daS tr-adições de
que aparentemente até nos pre- êeeênc1 a do hossb povo._
judicariam politicamente. Parabenizo v. ExA, assim comó . Não SE{ --traYa de rõOral ismo,
aos Senadores Maurício Corréa esta mihha indigriação, mas de
e Chagas Rodrigues-pelos apar- um _RroteSto consciente de um
tes que deram, naturalmente médi-co, cidadão, homem púó-1i~
com restrições, pois há alguns CÇí. Pai- e avô. Preocupo-me _com_
detalhes nas manifestações de os riscos de degenerescência
s..
ExAs ,_com os quais
não de nossa arte e da grandeza de
concordo. Mas essencialmente rfosso povo. _
S. ExAs têm razão. Precisamos
ter coragem para abordar ~qUi
Estas razões -me levam a apoiessas questões, _ porque e-1 as ar e _à aplaudir, ·de maneira
têm 1 i gação di reta_ com o __ PJ"'Ó-- veemente, a decisão corajosa _e
prio for-tal_ecimento da so,cie- respà""flSável -ao Ministro Jar'bas
dade bras i 1e 1 r a. o- povo · b-ras·1 - Passarinho que, repelindo os
1eiro precisa receber da tele- engod_os de popularidade fáci_l
visão. do rádio, dos ·veículOS e i_nsfdiosa. se _posiciono_u. ao_
de co.munJcaç_áo _social ~em ge;;..- 1 ado dos supremos i·nteresses
ral, informações estéticaS e- da-- _int-egr-idade_ e da seriedade
espetáculos que realmente sir- de Vã r_ i os segmentos da soei evam à sua_ educação e mora 1 i da- dada brasileira. principalmende e fortaleçam o Pais dO pon- t-e aquele estrato. da população
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que tem sOb Sua responsabilidade a educação e a formação
dos jovens, contra_ tudo aqu,_lo
'que possa macular o eng~ande
cimento de nossa cultura e envergonhar a nossa consciênçia
de espiritualidade.
Considero_,
portanto, muito
justas 1;3:s manifestações cfe so1 1 dar i edade _e de ap 1 ausos ao
eminen~e Ministro de Estado da
Justiça, Senador Jarbas Passarinho, no momento em que S.
ExA deliberou conter a onda de
"liberalidade", pela institüi~
ção da censura_classificatória
aos programas de TV em recente
portar i a, pror;~_ramas estes gue
em alguns casos passavam ate a
competir no campo· da explicitude de cenas, cujo pal~o -deveria ser apenas o reci"nto
inviolável da privacidade das
pessoas.
Aproveito esta oportunidade,
Sr. Presiden-te, para sol i citar
que faça parte deste meu pronunciamento o artigo publicado
no Correio Brazil1ense, de ·3
de novembro de 1990, de autoria do consagrado jornalista
Uoão Emfl ia Fa1cão, intitulado
"Passarinho e a_ Cerfsura", em
que afirma:
"Os apusos qUe eStão ocof.-rendo em programa de TV têm
provocado a revolta de milhões de ·pessoas; não se
deve aceitá~los passivament_e."

Sr. Presidente e Srs. Senadores, encontrava-me no exterior
quando a referida portaria foi
assindada e, ao re~ornar, pelas repercussões na imprensa,
avaliando
as -manifestações
favoráveis e contrárias à r·eferfCa decisão
ministeria-l,
meditei pastante, com imparc-ial idade, e resOlvi
fazer
este pronunciamento. reflexo
da minha consciência de pai,
avô e homem público que t~m se
preocupado com o bem-estar da
sociedade e do respeito à família, cuja proteção e amparo
cabem constitucionalmente ao
Estado.
Não esqueçamos, no passado
remoto, do simbolismo profético_ da destru_ição de Sodoma e
Gomorra.
Eram estas as considerações
que desejava formular.
Sr.
Presidente.
(Mu_i to
bem!
Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU
DISCURSO:
Pas'sar i nho e a Censura
31-11-90

A pol.êmica em torno da portaria do Ministro da Uustiça,
Jarbas Passarinho, instituindo
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a
censura
classificatória,
está apenas no infcio. Há, a
rigor,
dois
campos
bem
definidos: os que a leram e os
que, mesmo sem conhecê-la, estão contra. porque, como muito
bem disse o Deputado Theodoro

Mendes
(PMDB-SP), confundem
censura de opinião com a de
diversõ~s públicas.
Os que não conhecem o Ministro da Justiça apegam-se ao
fato de ele ter participado
dos governos militares para
inquinar
a
portaria
de
autoritária.
Conhecessem-no
melhor

e saberiam que não tem

do que se enver~onhar e como
sua participaçao foi decisiva
para a redemocratização. Essa,

porém, é uma questão histórl"ca

e só quando as paixões serenarem poderá haver justiça.

A portaria não é proibitiva,
como,
aliás,
talvez· devesse
ser.
E
classificatória,
indicativa. Os abusos que estão ocorrendo em programas de
TV' têm provocado a revolta de
milhões de pessoas;
não se
deve aceitá-los passivamente.
Aqui,
no entanto, o patrulhamento exige que não apenas fiquemos calados, mas exaltemos
a grande manifestação artística que é diZer palavrão em
programas
assistidos
por
crianças.

A polêmica vai durar muito,
até por interesse po 1 i ti c.o.
A1nda ·mais que nela entrou,
com seu temperamento agressivo, o presidente Fernarido Collor,
cujo 'arti'go
· 11 0nde
a
intolerância?",
publ i'cado
11
em 0 Globo'' no último dia iR
devia servir de meditação parà
todos quantos se preocupam com
a deformação dos costumes.
BONI PROÍBE O USO DE PALAVRÕES
NA REDE GLOBO
Da Sucursal do Rio
A TV GlObo distribuiu,
há
duas semanas, um memorando aos
seus di retores e autores com
um index de 16 pa'lavras que
devem ser definitivamente eliminadas de toda a programação
da emissora. As palavras sao:
bundão, bundinha.
bunda-mole,
merda, _ merdinha, porra. puta,
cacete/caceta,
rabo
("com o
sent.ido
de bunda"),
bosta,
bostinl':'la. cagada, cagão, vi ado
e mijão. o memorando, assinado
pelo vice-presidente e operações
da
Rede Globo,
José
Bonifácio de Ol".iveira Sobrinho,
fo'i
uma orientação do
pres i den.te· das
Organ1 zações
Globo, Roberto Marinho.

aos autores
palavras der

que elfmin~ as
seus scripts.

No caso de programas já gravados, 11 0U de alQum descuido'*,
o diretõ~ devera cortar a expressão pr-oibi da
"subs-t_i tu i ndo-a
por
outra
expressão
adequada".
o memorando registra que o
uso de pa 1 avrões _nunca fez o
sucesso dos grandes escritores
e nada tem a ver com a linguagem co l_oqu i a 1 da TV. .Segundo o
documento, "as novelas nunca
precisam disso para reforçar
suas situações".
Para Dias Gomes, 67, um dos
aUtores ·da novela 11 Araponga",
o memorando -não é uma coisa
tão drástica.
u$ou _contra
proibir qualquer coisa,
mas
aceito discuti·r a
justeza ou
não da Colocação_ de um termo
grosseiro_ na
boca
de
um
personagem".
Ele afirmou que
não vai deixar de usar uma expressão
desse tipo,
quando
julgar necessário à cena.
A possibilidade de! que o ·fn-_
dex seja uma resposta à Portaria nQ 733 dõ Ministro da Justiça Jarba_S- ·pas_s_a_r i nho _ - que
classifica -os programas de acordo com faixas de
idade,
para sua exibição na TV - foi
sugerida pelo humorfsta Chico
Anys i o
59. "Deve ser uma satisfação que a Globo está dando à volta da censura". Para
Dias Gomes, "é o reflexo dos
tempos.
o Brasil está ficando
cada vez mais parecido com o
Brasil
velho". _ Procurado
pela Folha, Roberto
Marinho
não quis comentar o assunto. o apresentador Fausto Silva~
do "Domingão do Faustão", disse
que
não
recebeu
o
memoran-do. "Ou Boni
acha que
sou um - cas.o pe_rd i do, ou acha
que realmente não falo mais
palavrão". Chico Anysi_o foi
irõnico. "Fi.cuei contente porque
nem _..,"pentelho",
nem
11
porradas" foram
proibidas.
Isso não vai_ atrapalhar o programa do Faustão". Chico'"disse
que o memorando não~vai prejudicar
as
gravações
da
11
Escolinha
do
Professor
Raimundo", gue vai
ao ar de
segunda _a sabado. "O único palav.rão .que eu usei foi no ano
passado..
Era 11 bundão", com o
personagem Jovem.,.
No Çhico
An~sio
Show este personagem
usava a fala "fiquei com cara
de b~ndão". Para o humor i st,a,
o memorando "foi um momento de
mau humor do BOni".

__Mas .Boni, nã reunjão do comitê executivo da emissora,
há
EssaS "pàlavras chulas" são, duas semanas,
disSe qUe esse
segundo o setor de avaliação foi o memorando mais engraçado
da .central Globo de Proq_r.ama- que ___ Já
escreveu.
suas
ção, as que aparecem com ma i o r:- conse.é:füenci as também podem ser
freqüênci a nos pr-ogramas da . engraçadas.
F.oi· o que ~conte
emissora. o memorando sol i c i ta ceu com o ato r_ Lu i z
Fernando
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Guimarães,_ q4e teve suspensa a
gravação de -um cllP para o
"Fantastico 11 com o funk 1'-Melô
da Galera",
de
Malboro
e
Hubert. o refrão __ di_z: "A gente
somos co 1 ega/ é
tudo_ gente
a"miga/ por isso é que _a gente
porra/ por isso é que a genge
briga". Segundo Luiz Fernando.
que interpreta a música com a
atriz Regina Casé, "eles estão
com problemas com a palavra
porra".
No funk, ela é o presente do indicativo do verbo
'*porrar"
(no_ sentidO"_ de dar
porrada), que não está _incluído no índex da Globo.
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio
Luiz Maya) - Concedo a:- palavra
ao nobre Senador Maurício Corr'êa. como L i der·.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT pronuncia o
DF. como .Líder,
seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Tenho por hábito obedecer às
leis, portanto, às autoridade.
Hoje,
quando chegava a es~a
Casa para cumprir minha obrigação, fui barrado pelos guardas de trânsito, que me
impediam passasse na mão cOrretá,
vindo da rodoviária para cá.
Perguntei:
"Como vou dirigirme ao Congresso Nacional" Ele
fa 1 ou:" -.----vo-cê-_.pode entrar na
contramão aqui, depois retorna
e entra".
Assim o fiz. Dei a
volta com o caso, passei
para
á pista' de lá e, quando estava
dirigindo o carro para cá, ou__t ro
guarda
reso 1 veu
interceptar-me e disse
que
para passa'r a.l i tinha que j ogar o carro em cima dele .. Mandei o motorista desviar o carro, livrer-me dele; peguei novamente a contramão e cheguei
aqui. Ele apitou,
fez gestos
para deter-me,
mas consegui
chegar até aq~i .
PÔsterioi-mer1te, _indaguei
ao
Senador ·Chagas Rodrigues _se
algo tinha acontecido com ele,
e S. ExA me .disse que não;
perguntei
ao Senador Jamil
Haddad, e S. ExA também di~se
que não. Então, ~arece-me que
desbloquearam a pista.
Montes_qu i eu,
quan-do
àscreveu "O Espir1to das Leis"
era coevo exatament_e ao __desenvolvimento, _-à colonização
dos Estados Unidos -. ,citou um
ep i sód i_o i nteresS.ante, dizendo
que os
índios da Louisiana
cortavam as raizes, o
tronco,
derrubavam as_ árvores e, ·depois, colhiam os frutos. E ele
dizia,
porque interpretOJ:! o
espfrito das leis, que aquele
era· um gesto despótico. Hoje.
Sr. Presidente, fui obrigado a
ser despótico.
a despeito de
nunca deixar de Cumprir as regras do trãnsjto,
porque eu
tinha que chegar aqui
e
não
havia como fazê-lo.

7fY12
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estadual.
Outros
Senadores
propuseram que essa comissão
nos Anais do Senado Fe- ·fosse const i tu f da 'por Senadoderal, na medida em qüe,
se res de outro·s estados que não
vier alguma multa, vou recor- os de Rondônia. Eu _estava em
rer, para explicar,
por que plenário e concordei
com a
aconteceu.
proposta. o Senador Amir Lando
conco"rôou também.
Pareceu-me
o
Sr.
Chagas Rodrigues - naquela ocasião, que a matéria
Permite-me v. Ex 4 um apa~te?
estava _resolvida, que o Senado
efetivamente ia conStituir uma
O SR. MAURÍCIO CORRÊA
Pois Comissão de Senadores para anão.
companhar o inquérito, e este
momento -não aconteceu_. o senao Sr. Chagas Rodrigues - Ape~ do
não
tomou
_nenhuma
nas quero-expressar a V. Exa providência. Se perguntarmos,
nossa
total
solidariedade ne~te momento-, à Mesa Di retora
diante desse fato verdadeira- do Senado Federal como está o
mente insólito.
inquêrito, a Mesa Oiretora não
·sabe e, portantO, não está em
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Agra- condições de dar nenhuma i n-deço a V. Ex 4 VoU comunicar o formação a qualquer dos Srs.
ocorrido ao Secretário de se- Senadores- aqui presentes ou a
gurança Pública, parã que tome qualquer- dos senadores
que
conhecimento da forma grossei- constituem éSta Casa. Esse era como fui tratado pelo guar- pisódio pequeno, diria eu, do
da de trânsito.
ponto de vista material, mas
drande do ponto de Vista moo
Sr.
Odacir
Soares- ral, do ponto de vista ético,
Permite-me V. ExA um aparte?
amanhã pode sair nos
jornais
distorcido, que v. Exa abusou,
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Pois cometeu uma infração de trânnão.
sito ou agrediu verbalmente o
guarda v. Ex-a está _sujei to ~tê
c.
o
Sr.
Odacir
Soares - a isso. Vai depender da inforSolidarizo-me com v. Ex 4 Essa mação que esses policiais leatitude do guarda grosseira, vam aos seus comandantes. São
eu diria até violenta. V. Ex~. fatos dessa natureza que preconhecido por todos em Brasf- cisam Ser, no mfnimo, acompalia, não cometeria uma
infra- nhados com precisão, com resção de trânsito_ ou qualquer ponsabilidade, pela Mesa Oiretipo de ilícito, __ pela ~ua ori- tora
do
Senado,
como
gem
profissional,
pela sua InStituiçãO.
Lamentavelmente
conduta como cidadão e
como isso não vem ocorrendo. Há
político. De modo que conside- esse episódio acontecido com
ro esse ato como de violência V. Exa, já hóuve outros episócontra V. Ex 4 e contra o Sena- dios, e.tivemos também. recendo Federal. ouando·v. ExA traz temente. o episódio do assasao conhecimento de Casa esse sinato do Senador Olavo Pires,
fato, como uma medida de pre- -sobre o qual
o Senado,
como
caução
e
o faz muito bem, Instituição,
não tem nenhuma
talvez outros não o -fizessem, informação e não teve nenhum
por considerar o fato muito cuidado.
Solidarizo-me com V.
e
1 amento
pequeno-, ·aproveito para di- ExA. ma 1 s uma-- vez.
zer que essas coisas estão-se que- isso esteja ocorrendo na
sucedendo, talvez porque o Se- Capital da República, corfto ·um
nado Federal
tem-se omitido· Senador com V. Exa, que tem um
sempre nessas questões.
Estou comportamento morar,
um comme referindo ao Senado exclu- portamento
profissional~ por
sivamente, porque- não quero todas· as razões 1ouváve1,
e
referir-me à Câmara.
O Con- que merece o respeito de todos
gresso,
de forma
conjunta, os ::;eu.s _concidadãos,
particutem-se omitido nas questões em larmente dos seus Colegas do
que
são
envo1 v i dos Senado federal, como eu.
Parlamentares.
_Recentemente
foi assassinado o Senador 01avo Pires, e até este momento o
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Muito
crime não foi soluciOnado. Não obrigado. Somente trouxe ex~e
desejo entrãr nas origens, nas fato ao conhecimento do Senarazões do crime, porque também do, e~atamente para precãver...:.
não as conheço. O fato é que o me com relação a qualquer tipo
Senador Olavo Pires foi assas- de exploração que se possa fasinado e pedimos - salvo enga- zer futuramente. Embora o 1nno, foi o Senador Amir Lando cidente seja pequeno, Sr. Prequem solicitou- a constitui- sidente,
valeu exatamente por
ção de uma Comissão do Senado esse alerta que faz o Senador
Para acompanhar o
inquérito Odacir~~Soares com relação ao
policial que está sendo condu- que votoú a Comissão de Conszindo pela P91 feia _do_ e_stado, tituição, Justiça e Cidadania,
com acompanhamento da Polfc1a na proposta do Senador Amir
Federal
mas sem nenhuma in- Lando,
a constituição de umà
terven1ância legal, pelo fato cOmissão que -se dirigisse a
de a matéria ser da competên- Rondônia,
no sentidO de acomcia
da
própria
polícia panhar o
inquérito sobre o
trado

brutal
assc;ssinato
91avo Pires.
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do_ Colega

·Portanto. se_ não_ 1:_ev:e _.uma i ntenção melhor, Vale por essa,
a da. lembrança tão justa,

O Sr. Amir Lando- Permite-me

V.

Exn um aparte?

O SR. MAURÍCIO CORRÊA
maior prazer.

Com o

r--

O Sr.
Ami
L.afido - O nobre
senador Odacir Soares trouxe à
toha um assunto c:jue realmente
está congelado no Senado da
República.
É .um
asSuntO
gravíssimo. Ao meismo tempo· ein
que hipoteco ~nteira solidariedade a v.
Exa,
aproveito
este momento em que veio à
baila este_ tem~_para solicitar
da Mesa. do Sr~ Presidente.
que dê providência imediata ao
requerimento feito e que obteve, parece-me, a solidariedade
dos Senadore~ presentes no momento em que o fiz, ainda verbalmente,
da tribuna desta
casa. Realmente o que aconteCeu em Rondônia é grave, é
precedente perigoso para a autoridade c·onst.ituJda. Um Senador .. da_RePUbíica teni-_sbbre- si
uma excelêncta.
Acima dele,
apenas o Presidente da República,
a meu ver, estaria, no
plano federal sobretudQ,
numa
posição superior.
O Senado,
até o momento, não deu cur.so a
nenhuma outra providência. Enquanto isso, o crime vai caindo no esquecimento, vai-se abrigando no tempo e os _Vestígios
estãO sendo ãpagados.
Esse crime não é comum, _é um
crime que envolve a autoridade
de um Senador da Repúbl i_ca,
e
existem pressões no meu-Estado
que, tenho certeza, a simples
presença de três ou de um Senador -_não n6s, que já temos
uma representação pelo estado,
mas exatamente alguém que fale
em
nome
do
Senado
da
RepúbliCa ... Estive na presença de dois delegados, um õ coordenador do inquérito da Policia do m~u estado. e eles
deixaram patente um apelo no
sentido de.que o Sehado acompanhe o caso, porque~ volto a
dizer, os 'interesses que leva-·
ram ao assassinato de Olavo
Pires não são õriundos do. povo
humilde: eles se inserem- num
patamar de interesses maiores,
de interesses, no meu enten~
der,
eçbnôr:ntcos oU poí ft'icos,
ou de qua 1 quer gama. São i nt-eresses vul tesos que ·determinaram a eliminação . do· Seriàdór'_
Olavo Pires no moment_a em que
s~~Exn se habilitava como virtua 1 GOVernado.r do ~stado ,_ Erri
meu nome particular;- -que assu...:
mi
esta cadeira nesse ~vento
doloroso,,.-nesse _evento _cons_t~angedor,
porque é constran~
gedo,r assumi r uma cadete-a _no
senado . F~ç:l-~r·a-1 ·e-6m a mor-te de
seu T_itular, _sobretudo_ uma
morte como foi essa uma e1im1-

um
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nação brutal, bárb~ra. peço,
ate em meu nome. para que o
Senado Federal se solidarize
com

uma

situação de absoluta

tranqüilidade que tenho, mas
que para mim é fundamental se
esc-1 areça
esse
bárbaro
assassinio.
Faço este apelo à
Mesa, porque -a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
já
aprovou
o
requerimento.

Se continuarmos

neste compasso de espera, provavelmente daqui a algum tempo
todos os vestigios estarão de-

finitivamente apagados e essa
morte vai desembocar na relação dos crimes não elucidados.
Faço este apelo,
aproveitando

o

foi

ensejo

em que este assunto

tratado, exatamente

a

a-

gressão que V. Ex• recebe, que
nesta hora, na sua escala, é

um fato tão grave - evidentemente guardadas as
devidas
proporções que ele representa
como fator material -.
porque
o que está em jogo é a excelência do mandato parlamentar,
que não pode ser agredido por
uma autoridade que não tem
competência para interpretar a
lei, mas o faz exatamente dentro do arbftrio e do· autoritarismo,- que precisam ser eliminados,
-pois
no
regime
democrático só existe um império absoluto ~ o império da
lei. Fora daí não se podem admitir extrapolações.
E o que
se verificou em Rondônia foram
as crescentes agressões a Olavo Pires, até à eliminaçãO- do
nobre Senador. Agradeço a V.
Exa pela concessão do aparte,
e deixo o meu apelo à Mesa.
O SR.
MAURÍCIO CORR~A - Sr.
Presidente, fica aqui também o
meu apelo, em nome da Bancada
do POT, para que a Mesa tome
essa_ providência imediatamente, ou seja,
transformar em
realidade a constituição dessa
Comissão. Na verdade, trata-se
de uma providência da mais
alta importância, de acompanhar e trazer para o Senado o
re-latório do que a polfcia
está fazendo para apurar esse
assassinato tão bárbaro,
que
nos privou da presença de um
Colega.

Muito
Lando.

obrigado, Senador Amir

Sr. President·e, pedi a palavra exatamente para tecer conside~ações
sobre projeto que
apresentei,
e
foi
aprovado,
que cria a figura do pombudsman no Distrito Federal. Pedi~1a
a V. ExA tivesse um pouco
de tolerância, pois procurarei
não ser longo.
Antes não poderia dei~ar de
registrar a minha profunda me~
·lancol ia,
na última sessão do
Congresso Nacional.
Sentado
ali, Sr. Presidente, ouvi das
galerias afirmações tão desairosas contra nós que sal da
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sesSão profundamente ent·r 1ste- que vem.
quando se insta-la o
cido,
quando
as
galerias seu Governo eleito· pelo povo,
falavam:_ "Senado Federal, ver- se i nst'a 1 a a sua Câmara Legi sgonha 'nacional!" Exatamente lativa, vai ter um instrumento
porque, por sugestão do Sena- para
o p 1 e no exerci c i o --da
dor Ronan Tito, os vetos apos- cidadania. Na verdade,
quando
na Constituinte, ·o
tos ao Plano de Custeio e be- -vota-mos,
neficiá$. -da Previdência não texto que vige, havia um granforam vo:t,ados.
de interesse nosso, e me coloquei nessa corrente-. da ex isDentr_o de alguns dias, procu- tência do ouvidor-geral. Se
rarei trazer um pronunciamento não me falha_ a memória, o Semais denso· sobre a função do nador José Paulo Bisol fo.i um
Senado, porque, exatamente em dos que mais se esforçaram
função _desse_ descrédito que para que se transformasse em
estamos vivendo, aquela onda rea 1 i da de.
está crescendo- no sentido de
~ue esta Instituição
Republicana,
antiga,
respeitá v e 1 ,
Infelizmente, não tivemos, no
seja alijada do mapa das nos- texto legal, a definição,
a
sas instltuições democráticas. obrigatoriedade,
enfim,
os
conceitos
definidos
do
Não posso concordar, Sr. Pre- ouvidor-geral,
mas a Constisidente e Srs. senadores, a tuição permite que ele seja
despeito das nossas imperfei- c r i ado, no· caso o _ onCudsman ,
ções, que, a propósito de mui- que tem uma tradição no Direito que tenha deixado a desejar· to escandinavo, sobretudo na
a função do Senado na sua par- Suécia. Hoje. essa prática se
te de eficácia,
se elimine estendeu a Quase todos os pai~
esta InStituição.
Procurarei ses ·c i v i 1 i zados. e sua impordizer que o Senado, ao l·onQo tãncia está exatamente na sua
de toda a sua história,
muito função, porque ele tem. por
ao contrário do que se afirma, finalidade, velar pelo cumpri0
1
mento das leis; proteger o ci~:~t:i~~s~~~t}~;ii~u68: s: ~~= dadão com relação a ações e
loca num contexto de importân- omissões lesivas a seus intecia capital. Quantas e quantas r-esses,
quando atr-ibuídas a
vezes leis são votadas pela titular -ou responsável
por
Cãmara dos - Depu·tados, ·ou ou- cargo ou função pública; recetras providêncras são sugeri- ber e apurar· queixas ou_ denúndas pela Câmara dos Deputados, cias apresentadas por quem se
e, na medida em que se refle- considere prejudicado por ato
te,
em que se pensa, 'se chega da administração;-- zelar pela
à conclusão de que há necessi - celeridade e .. raCionalização
·dade,
sem dúvida alguma, de dos procedimentos administrauma Câmara revisora.
tivos;
criticar e
censurar
ates da ·administração pública
o Senado tem uma ex i stênci·~ e recomendar as correções e
milenar, porque buscou as suas melhorias do serviço-público
origens exatamente no Império em geral; defender a ecologia,
Romano. E lá o Senado teve um os di rei tos dO -consumi dor e
desempenho estupendo.
demais interesses do cidadão.
A conS"ti"tUiÇão
dos Estados
Unidos, prioritariamente, como
a primei-ra Constituição escrita do Mundo, do ponto de vista
do . seu ordenamento perfeito,
institu_.iu. dentro dos três poderes,
exatamente a função de
uma Câmara revisora, que seria
o Senado Federal.

Reservarei meu pronunciamento
para a oportunidade adequada,
alguns exemplos da importância do Senado. Meu manifesto será a respeito da permanência do Senado, porque o
tem-a foi debati do profundamente na época .da Constituinte, e
hoje preci·samos dar provas ao
povo brasileiro da nossa credibilidade e do nosso raspaito.

~itando

No que tange ao ouvidor-geral
- e tive a felicidade de receber o aplauso dos Colegas da
Comissão do Distrito Federal,
inclusive
com
p~recer
favorável
ao noore
Senador
Lourival Baptista-, o Distrito Federal, a partir do ano

Por esse texto se permite ao
ouvidor-geral o ajuizamento de
ações quando o interesse o
_jus ti ficar. Permite-se também
ao ouvidor-geral a faculdade
de denunciar e de exigir do
Tribunal
de contas -a apuração
das irregularidades apontadas.
Esse ouvidor-geral será escolhido pela futura Assembléia
Distrital
de
Brasflia, só
pOderá ser desti tufdo por ato
da própria Assembléia Legislat,iva e terá. sem dúvida, o seu
tiRO de trabalho definido pela
própria Assemb-léia Legislati-

va.

Sr.
Presidente,
trata-se de
avanço espetacular. Sinto-me
satfsfeitQ e até órgulhoso Por
-ter sido a providência aprovada prioritariamente para esta
Unidade da Federação.
Espero
que o Governador não venha a
vetar projeto dessa envergadura,
que,
sem dúvida, procura
va-lorizar e vitalizar o exercício-_ pleno
da
c-idadania
brasileira.
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ços
da
própria Assembléia
Legislativa.
-

no seu art.
10, o rito sobre
o veto, e menciona:

De sorte que é
justo que,
neste instante, se homenageie
combate às omissões, aos ~abu também o Senador Jamil Haddad,
sos
do Poder
Púb 1 i co_. E uma pela colaboraÇão que deu à
einstituição do mais alto res- laboração,
ao aperfeiçoamento
peito. que não tivemos logro desse projeto, quando votado
de colocá-la no texto consti- na Comissão de Constituição,
tucional, mas que estamos a~o Justiça e Cidadania- um ouvira disseminando, por esta ini- dor nacional e não ·cto Distrito
ciativa, em Brasflia, que es- Federal, como relatou e disse
pero se estenda pelo Brasil o_ Senador Louriyal Baptista.
afora.
o sr. Odacir Soares - Nobre
O Sr. Vamfl Haddad- Permite- ~enador
Maurício
. Corrêa,
permite-me_ V. ExA um aparte?
me V. Ex 4 um aparte?

"Art. 10. Concluída a--votação de projeto sobre matéria
do Distrito Federal,
será
ele encaminhado ao Governador
que,
aquiescendo,
o
sanei ona.rá.

essa

decisão

proferida

pela

Comissão do Distrito Federal.
pioneiramente, para que tenha-

mos

O

um

instrumento eficaz no

SR. MAURÍCIO CORRÊA - Ouço

o aparte do nobre Senador
mil Haddad.

Ja-

o Sr. Vamil Haddad
Nobre
Senador Maurício C.orrêa,
inicialmente a minha solidarieda-

de quanto

ao

fato

ocorrido,

hoje, quando v __ ExA _chegava ao

Senado, por parte de uma autoridade policial que não respeita, na realidade, a
legislação existente. Fui Relator,
quando Membro da Comissão de
Constituição.
Justi'Ça e· Cidadania, do projeto que criava
justamente
o ouvidor-geral,
o ombudsman , e já havia até
preparado o meu parecer, quando_,_ por: sugestão
de alguns
Membros da Comissão, inclusive
V. ExA, foi ouvido o Presidente da OAB. Aguardei, então, as
sugestões do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
para, posteriormente, fazer o
meu parecer, que foi, na realidade, consubstanciado em dados
extremamente benéficos,
por assim dizer, em razão das
colocações de s. sa. Portanto,
congratulo-me com V.
Exa por
ter apresentado para o Distrito Federal essa lei,
que foi
aprovada.
Temos a certeza de
que foi aprovada para garantir
a
transparênci_a do Governo do
Distrito Federal, e a lei será
sancionada pelo Governador do
Distrito Federal, a fim de que
possamos ter o guardião da legislação, o guardião dos ·atas
do Poder E~ecutivo na futura
Administração
do
Distrito
Federal.

O SR. MAURiCIO CORRÊA - A~ra

deço _a V. ExA.

Faço uma ratificação. Tendo
Ex.ll. comp _Relator na Comissao, a proposta foi minha para
que se ouvisse o Dr. Ophyr Cavalcanti,
já
Presidente da
OAB, para que S. SA- trouxesse
alQUns aprimoramentos. Fiquei
ma1s satisfeito ao tomar conhecimento do relatório e do
parecer de V.·ExA, pois percebi
que todas as sugestões apresentadas pela Ordem dos-Advogados do Brasil foram açatadas, inclusive esta de a _de_stituição do ouvidor-geral só
poder ser feita por dois terV:..

O

SR.

MAURiCIO CORRÊA - Com

todo pr_azer ~

no~r_e

Senador.

O Sr. Odacir Soares - A pro-

posta de V. ExA, que foi aprovada na Comissão do Distrito
Federal,
da
criação
do
ouvido~-geral, o ombudsman, em
Brasília,
é
da
maior
importância.
Essa idéia deve
esprafar-se~ao ponto_de
vista
nacional.
E experiência que
tem dado certo
em
outros
países._ E-specificamente
em
Brasf1ia, acredito que se justifica
mais
a1nda,
considerando-se a sua dependência orçamentária do Governo
Federal. Pela dependência financeira,
pela
dependência
econõmico-f1_nancei ra, pela dependência o~mentária,
nós,
do Congresso,
devemos,
com
toda a rapidez, aprovar essa
medida. Já fOi
aprovada com
efeito terminativo na Comissão
do Distrito-Federal. Elogio a
in1ciativa de v. Ex 4 t essencial e vai ser mais um instrumento
de fortalecimento da
própria Assembléia Distrital
de Brasil ia.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concito v. ExA, através dos Deputados Estaduais,
a instituir
um
ombudsman do Estado
de
Rondônia.
Sr. ·Presidente, antes de encerrar estas observações sobre
a
aprovação
do
ombudsman, gostaria de levantar uma q~estão de -õrdem, para
que V. Ex ,
já
meditando ou
resolvendo
aqui,
decida a
questão que me atormenta neste
momento.
A c-onsfituiÇão, no art. 16. §
1~.
do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias,
diz:
-

§ 1.Q. Se o Governador considerar o projeto, no todo_ ou
em parte,
inconstitucional
ou contrário ao interesse
:_-público,
veta-lo-á tota_l ou
parcialmente, no prazo de
·quinze dias úteis, contados
do
recebimento,
e
·- comunicará,
dentro_ de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado os motivos
do veto.
§ 2A o veto. parcial somente
abrangerá texto integral
de
artigo, parágrafo, inciso ou
alínea.
§
3!1. ôecorr i do o prazo de
15 (quinze) dias, o silêncio
do
Governador
importará
sanção._"

Sr.
Presidente- e af está a
questão nodal -. como sei
que
vários projetas foram aprovados pelo Senado nesta Legislatura,
portanto, dentro do império da plena competência do
Senado,
rece i. o que o Governador venha a vetar alguns dispositivos ou até lets votadas
aqui.
-A questão -de ordem que submeto a V. EX 4 é a segu1nte: como
se vai
instalar no dia 1.2 de
janeiro de 1991 a Câmara Legislativa do Distrito Federal?
Como foi o Senado que votou
essas leis, e o veto foi aposto exatamente em cima de dispositivos ou de leis aprovadas
pelo Senado, indago se a competência,
após a instalação,
será do Senado Federal
ou da
futura Câmara Legislativa?

É a questão de ordem que submeto a V. ExA, 5r. Presidente,
e,
se as circunstâncias indicarem,
que seja~
inclusive,
remetida à Comissao de Constituição, Justiça e Cidadariia.

O
SR:
PRESIDENTE (Antônio
Luiz Maya) ----Nobre Senador
Maurfcio -~ Corrêa~ a Mesa Di retora 1 ast i ma o fato ocorri do
com V.
EX 4
esta m~nhã, e se
solidariza com y. Ex

"A -competência da Câmara
Legislativa do Difi_trito Federal,
até que se instale,
será exercida pelo Senado
Federal . "

Quanto ao pedido de constituição de uma Comissão para
acompanhar o
inquérito para
apuração do assassinato _ do
saudoso Senador Olavo Pires,
este eventua1
Presidente da
Mesa informa o seguinte:

A Resolução n_g. 15'7", que normatizou a elaboração de leis
pelo Senado, para aPlicação no
Distrito Federal.,
estabelece,

A Presi dêhC-fa encaminhou requerimento do Senador
Amir
Lando à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que,

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seç!io ID

Sábado 17
após

reunião sobre o assunto,

dec1à1u que oportunamente será

apresentada ao Plenário comunicação para as providências
cabiveis.

Quanto à questão de ordem levantada por V. Ex 4 , ela é im-

portante,

tem fundamento,

zão pela. qUal
Presidente,

este

ra-

eventual

ao acatar a ques-

tão de ordem, a encaminhará ao

estudo.

possivelmente

à pró-

pria Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania, e a resposta será dada oportunamente

a V.

Ex~

o Sr. Odacir Soares- sr.
Presidente, peço a
palavra

pela ordem.

A meu ver, do ponto de vista
do Estado de Rondônia. uma não
decisão desta Casa sobre o requerimento do Senador
Amir
Lando não será favorável à imagem e à credibilidade do Senado Federal ..
Fico grato pelos esclarecimentos
de
V.
Ex 4 , •
Sr.
Presidente.
Deixo aqu1
esta
minha visão sobre o assassinato do _Senador Olavo Pires,
que, a meu ver, pode ter conotações políticas.
Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.

O

SR.

PRESIDENTE (Antônio

Luiz Maya) - Concedo a palavra
ao nobre·senador Jamil Haddad,
como 1 íder.

O
SR.
PRESIDENTE (Antônio
Luiz Maya) - Concedo a palavra
ao
nobre
Senador
Odacir
O SR. uAMIL HADDAD (PSB - RJ.
Soares.
.Como Líder.
pronuncia o seO

SR.

ODACIR

SOARES (PFL -

RO~ Pela ordem. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, de
certa forma V. ExA já resolveu
o assunto que eu ia abordar,
referente à constituição de
Comissão
do Senado Federal
para acompanhar o
inquérito
policial
que apura as razões,
as mot tvações da morte do senador Olavo Pires.

Resolvi
tocar nes~e assunto,
durante esta sessão,
porque,
ao contrário do que eu pensava
anteriormente,
há
indicies
irrefutáveis de que o crime
possa ter conotação política.
Sempre pensei
ao contrário,
pois acreditava que as razões
poderiam ser múltiplas. Entretanto,
pelo envolvimento de
alguns empreiteiros do estado,
de empre1teiras vinculadas ao
atual Governo, como a Contrec,
do Sr. Lázaro Mendes de Oliveira Borges, que, inclusive,
foi chamado pela Polícia do
estado a prestar depoimento,
hoje já não tenho certeza se o
crime não teve razões polfticas, talvez com vínculos negociais,
mas fundamentalmente
sob o receio de que o Senador
Olavo Pires pudesse vir a ser
Governador do Estado.

guinte discurso.
Sem revisão
do orador.) --sr. Presidente,
Srs.
Senadores.
o Senado e a
Câmara dos ~stados Unidos da
América acabam de dar mais uma
demonstração da forma arrogante e prepotente com que tratam
as outras nações.
A emenda
proposta pelo Senador Republicano Connie Mack e aprovada
pelo Congresso dos EUA, proibe
todas
as
empresas
norteamericanas e suas subsidiárias
em outros países de negociarem
com Cuba.

Trata-se.
Sr. _Presidente, de
violação grosseira da autonomia das nações.
o Congresso
norte-americano pretende estabelecer normas e regras para o
mercado mundial,
ingerindo-se
em assuntos que concernem à
liberdade e autonomia dos povos,
em flagrante desrespeito
ao Direito Internacional.
Os Estildos Unfdos já rlãO se
conten-tam mais em invadir nações independentes como Granada e Panamá, em mandar tropas
à Nicarágua e El Salvador. o
Congresso norte-americano pretende agora intervir, de uma
só vez, _nO munOo inteiro. Pretende impor seus interesses a
todos os povoS. Muito mais que
uma
decisão
ridfcula
e
autocrática,
Sr.
Presidente,
trata-se
de
uma
decisão
inaceitável. ·
-
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no seu controle internacional
dos preços do petróleo_ e por
ter na área a conivência de
governos que pouco ·ou quase
nada co~respondem às-aspirações de seus povos. _Mas a Pax
Americana tem também vocação
tot_a 1 i tá r i a:
quer
i rripor-se
onde sua lógica não é passiva
e obedientemente
observada.
Qual
o risco que representa
Cuba para .a Pax Americana?
G_uerra?
Exportação
de
revoluções? Exemplo? Como um
pequeno povo,
de uma pequena
ilha, pode- ainda que fazendo
o milagre de dar alimento, educação, saúde e trabalho à
imensa maioria de sua população- por em risco a Pax Amer-icana,
agora que a guerrafria foi substituída pela polftica de Pilatos de lavar as
mãos?
-o Senado e a c"ãmãra dos Representantes dos EStados Unldos da América sabem que neste
instante estão levando ao Presidente Geor~e Bush um projeto'
de lei que nao é ·nacional, é
internacional,
mas decidido
apenas pelos Estados Unidos:
legislam sobre as relações económicas de empresas norteamericanas
com
Cuba, para
criar o botco~e à ilha caribenha, à semelhança do que a comunidade internacional
está
fazendo com o -rraque - mas com
a diferença brutal
quanto à
observânCia das regras do D1reito Internacional: só os Estados Unidos da América do
Norte legislam a respeito,
de
tal sorte que o capital norteªmertcano onde quer que esteja
ni
mundo
onde é que não
está?deverá obrigar as empresas que detêm ou de que particpem. a não transigir, transacionar, tratar, negociar com
Cuba - para asfixiá-la na sua
petulante
independência
e
soberania. Não sem razão o governo do Canadá, pela voz de
seu primeiro-ministro, protesta
contra
ta 1
tipo
de
-interferência: o capital
exportador pode lucrar o que puder, mas não pode infringir as
1e1s nacionais dos paises em
que ele se instale,
senão a
preço da desordem internaciona 1 em
benef f c i o
da
Pax
Americana.

Por esta razão, e mais ainda
pelo fato de que certas questões que têm aqui sido susciSr.
Presidente,
esta Casa
tadas e não tenham tido solu- _ A lógica da Pax Americana é a está colocada diante de uma
ção do ponto de vista da Mesa de patrocinar acima' das sobe- -situação inusitada.
RecenteDi retora,
e pretendendo que ranias nacionais - as forças mente,
pela unanimidade
de
esta dê uma solução ao reque- que no mundo correspondam aos seus membros, o Senado brasirimento formulado pelo Senador interesses hegemônicos dos su- leiro aprovou o acordo de cooAmir Lando.
com o apoio de cessivos
governos
norte- peração comercial eotre o Bratodo o Plenário, desejava tra- ·americanos.
sejam eles repu- -si 1 e Cuba.
ora, pergunto:
zer esta questão ao conheci- blicanos ou democratas. Horror como fjcarão as empresas bramento de V. ExA, Sr. Presiden- policial que se geste por trás sileiras,_ subsidiárias de o0
te.
requerendo que ela fosse da
defesa
da
soberania ligop61ios
norte-americanos
resolvida.
nacional'* do Kuwait depois dos instalados no Brasil? Obedeceachinca}hes sofridos por um rão
às decisões do Senado
Como o assunto já foi escla- ~em número de soberanias na- •norte-amercianó_ou às decisões
recido. espero que na semana cionais centro-americanas · e do
Senado da Re~ública do
que vem,
segunda ou terça- caribenhas
é que, ai, a Pax Brasil? Obedecerão as leis difeira, possamos decidir.
Americana se sentiu ofendida tadas por Washington? Enfim,

. : -l
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valem as normas de comércio

e

cooperação decididas no Brasil,
pelas instituições que
a vida da naçao brasilelra, ou valem as regras es-

re~ulam

tabelecidas

por

para tentar curvar
livre

ato

Washington

uma

NaçãO

e soberana como Cuba? O

do

Congresso

norte-

é uma violação dos
mais elementares
princípios
que regulam o comércio Internacional - o GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio},
mecanismo que organiza e defiamericano

ne

as

regras

das

trocas de

bens entre os países que sempre teve como principio básico

a liberalização e a expansão
do comercio mundial, em proveito de todos os países, contra quaisuqer discriminaiões.

Também fere a Resolução n

152

da Unctad, adotada em 1983, e
que propõe que os países desenvolvidos não apli~uem medidas restritivas, bloqueios ou
embargos
comerciais
contra
pafses em desenvolvimento.

O

Sr! Uosé Fogaça- Permite-

O

SR.

me V.
Ex .a,

Ex~

Fogaça.

um aparte?

JAMI~

nobre

HADDAD

senador

Ouço V.

José

o Sr. Uosé Fogaça - Nobre Senador Jamil Haddad,
parece-me
incrível,
absolutamente
inacreditável que, em 1990, no
início de uma década que ·vai
ser o momento culminante, o
momento final deste século, os
-Estados Unidos ainda se valham
desse expediente,
desse instrumento de pressão política,
que é o boicote comercial. E
absolutamente inaceitável - e
a~é
incompreensível. Eu diria
até mais: não é produto de uma
concepção racional de política
externa. não é mesmo produto
de inteligência politica. Veja
V. Ex~ que o Leste Europeu acaba de desmontar inteiramente
a estrutura do sistema socialista,
o chamado sistema socialista real ortodoxo que lá
vigorava. Instala-se uma democracia 1 iberal. E a rQzão maior que determinou a -deSmontagem do sistema foi
justamente
o fato de que esses países,
bem ou mal,
tinham relações
económicas com o Primeiro e
com o Terceiro Mundo. Pouco a
pouco, -o processO de i nte·rnacionalizaçao das comunicações
e de mundialização das economias, que fazia a Polónia, por
exemplo,
.-importar petróleo,
buscar dinheiro nos bancos internacionais para instalar o
seu setor petroquímica.
que
fazia a União soviética interrelacionar-se com
potências
não socialistas. exatamente a
integração desses países,
num
processo de mundialização económica,
é que fez com que
caísse o regime socialista.
Veja V. Ex~ que não é sequer
inteligente,
eu diria mesmo

que é uma estupidez política
isolar
Cuba: neste momento.
Integrá-la ao mercado económico mundial, se este é o ·objet1vo da estratégia política
americana,
inteQrá-la ao mercado munida1 significa também
caminhar para o mesmo processo
que ocorreu nos regimes social i.stas _do Leste Europeu. Isolar
Cuba
significa,
ao
contrário,
fazer com que o
sistema político.
o sistema
econômico lá instalado se preserve até como princípio e
como meio de autodefesa. Considero,
r i gorosamente,
uma
grande estupidez,
um enorme
equivoco da polftica externa
ame ri cana-.- Mas este e rado que
eu -digo canhe~s-tro,
irónico,
caricatural desse comportamento velho, ultrapassado, de um
imperialismo que hoje nem mesmo o mUndo cap 1 ta 1 i sta -reconhece e respeita.
De outra
parte, o que existe é uma atitude profundamente desumana,
de desrespeito à soberania de
uma nação,
de desrespeito à
integridade de um povo, de
desrespeito a uma parcela importante da humanidade,
que
fez a_ sua opção política. E
está provado qUe os povos têm
autodeterminaçãQ, que os povos
têm autonomia. E evidente que
o Sr. Erich Honecker não queria acabar com o regime socialista da Alemanha. Quem desmontou a estrutura autor i tá r-i a
do socialismo alemão foi ·a manifestaÇão popular nas ruas. ~
s6 isto que-desmonta regimes
ditatoriais, o processo popu-lar de dentro. para fora. O
povo cubano fez essa opção,
democraticamente, o povo Cuba-no- sostenta demo_crat i camente o
regime de Fide1
Castro. Enquanto o povo cubano __ faz essa
opção. cabe a n6s respeitá-lo,
acatá-lo e defender a sua so-beranià e o seu direito à
autodeterminação.
Quando era
Deputado Federal, fiz parte da
comissão de Relações Exter1ores da Câmara e foi 1á, votando uma indicação nossa, que se
iniciou o Rrocesso de reintegração do Brasil com Cuba. Hoje. o Brasil restabeleceu plenamente os seus laços económicos e po1fticos. suas re1açõe~
comerciais normais com Cuba. E
estrànho que os Estados Unidos
ainda mantenham, em re1ação a
Cuba, uma prática imperialista
que dá a entender que oS estrategistas
americanos,
que
determinaram esse tipo de reação,
ainda não safram daquela
concepção estratégica do tabuleiro mundial.
recém-emersa,
recém-saída da Segunda Guerra
Mundial. Parece que estão desconhecendo os mecanismos gue o
processo de -mundializaçao da
economia vem determinando no
comportamento global do mundo
e dos povos. Perdoe-me V. ExA,
mas eu considero rigorosamente
ridícula e es.túpida essa posição americana, primeiro porque
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é contrária aos próprios inte-

resses que os estrategistas
americanos julgam estarem defendendo,
e,
segundo. ~orque
há a{ um enorme desrespeito- ao
direito saQrado de um povo ã
sua autodeterminação. Obrigádo

a

V.

O

Ex~

SR.

JAMI~

HADDAD - Nobre

Senador José Fogaça,
agradeço
V. ExA pelo seu aparte que vem
cOloca r
pontos
extremamente
pos i ti vos e bem fundam·ent-ados.
Sr. Presidente e srs. Senadores, o Título I da nossa Cons11
tituição
Dos Princípios
Fundamentais" - no seu art. --4~
parágrafo único, diz textualmente:
"Art. 4~- ... -. . . . --~---· ~··

Parágrafo úriico. A República Federativa
do
Brasil
buscará a integração económica,
polítiCa,
social
e
cultural dos povos da 'América Latina. visando à formação
de
uma
comunjdade
latino-americana de nações."
Há poucos dias tivemos uma
sessão solene com a visita do
Presidente do EQuador_ ao Congresso brasiJ e i r o,
quartdo S.
ExA enfatizou a necessidade de
uma maior integração económica
e _política da .Amarica Latina.
Na Câmara dos Deputados, na
comissão de Relações Exteriores,
criou-se uma Subcomissão
para a discussão dos problemas
relacionados com a
formação
justamente de um Parlamento
Latino-Americano, -a---exemplo do
que ocorre na_ Europa. E o Pre-sidente dessa Comissão -é om
deputado do Partido Socialista
Brasileiro,
Deputado Domingos
Leonelli.
O Parlamento brasileiro eSpera que o Governo da República,
em especial o ChanCeler Francisco Rezek, lembre ·às empresas brasileiras, aos capitais
estrangeiros, inclusive norteamericanos, e a eles associados, que o Brasil não lhe decretou nem lhes recomendou o
boi cote econômi·co de
CUba,
porque ainda tem sOberania nacional e podemos decidir com
que pafses e povos ter relações sociais, económicas.
comerciais, financeiras e culturais.

Sr. Presidente, preparamos um
abaixo·-assil"lado, já com a assinatura de vários Senadores,
a ser encaminhado-ao Ministério das Relações Exteriores,
para qué, quahdo da presença
do Presidente George·eush no
Brasil, no início do mês de
dezembro,
sejam comunicados a
s. ExA esses fatos.
Este sr. Presidente, o texto
do abaixo-assinado:
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A SUA EXCEL~NCIA O SR,
PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA DO NORTE
A humanidade transitou da
bárbarie para a
civilização
através do Direito: o estabelecimento de regras fixas
acima da vontade dos poderosos, v1gendo sobre todos os

homens e nações, exemplarmente, pobres e ricos, grandes e pequenos.
Os direitos e garantias in-

dividuais do c1dadão, conquista moderna e património
indeclinável da humanidade e
um povo é tanto mais civilizado quanto mais os respeita

-

têm

no plano
respeito

das

as

sua correspondência,

internacional, no
à soberania de tonações,
igualmente

livres e responsáveis. Sobre

esta

soberania

ergue-se

o

direito
internacional,
a
convivência entre povos, nações.
países,
potências ou
não, possibilitando um concerto entre grandes e pequenos, ricos e pobres.
O Congresso dos Estados Unidos está ferindo de morte
este património da humanidade ao tentar transformar em
lei
o projeto Connie, pelo
qual
fica
proibido,às
subsidiárias
de
empresas
norte-americanas e
empresas
vinculadas direta ou indir.eta · com
firmas
norteamericanas radicadas no exterior, o com~rcio.com cuba.
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É por essas razões- d~ direito e de ética que as lideranças
partidárias
signatárias confiam que tal
medida não entrará em vigor.

Teremos,
então,
586 Membr_os
do Congresso, se não me fa 1 h-am
os cálculos, se não me falham
os números 81, Senadores e 505
Deputados federais.

Eram estas,
Sr. Presidente,
as considerações que queriem
fazer a respeito deste palpitante assunto. Estamos ~á em
contato com o Ministér1o das
Relações Exteriores, para que
seja marcada_uma audiência, e
o documento entregue ao Ministro das R~laçOes Exteriores.

Sabemos que o trabalho de reforma constitucional, tal como
foi
o trabalho de elaboração
da Constituição, o trabalho de
fe..i tura
do
texto,
poderá
tornar-se longo, lento e até
improdutivo,

Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente (Muito bem!)
O
SR.
PRES-IDENTE (Antônio
Luiz Maya) - Concedo a palavra, ao nobre Senador José Fogaça, como Líder.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS.
Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão
do oraçJor. ) -:-: Sr.
Pr_!3S i _dente,
Srs.
Senadores, pretendo aqui
tratar de assunto que considero_~
apesar da sua di stãnci a,
deva
motivar
preocupações,
nesta
Casa,
desde
este
momento.
EstamOs- iniciando, já ern fe~
vereiro do ano que vem,
uma
nova Legislatura novos Senadores e Deputados Federa is_ foram
eleitos,
e terão eles a mesma
incumbêncja, praticamente, que
tivemos nós,
eleitos em 86,
Deputados e senadores Constituintes, a de escrever o texto
de
uma
nova,
em
temos,
práticos, Con?tituição~

Instalando os t_rabalhos em
outubro de 93,
poderemos en~
trar o_ primeiro semestre de
94 ,_ e quem sabe até o ·s-egundo
semestre· de · 94 votando a re-forma constitucional, o que
provavelmente vai _significar
um grave percalço ao próprio
processo pol_ftico, uma vez que
vamos estar fa-zendo mudanças
cruciais na vida brasileira,
no
ordenamento
políticoinstitucional
do País, no ordenamento económico. do País,
no . momento em que se fa.zem eleições gerais,
po~que
serão
eleições para t_odos os niveis
praticamente, corn e_x:ceção das
prefeituras. muni cfpa í s. Teremos eleições para Presidente
da República, para Governador,
para Deputado E_stadua 1,
para
Deputado Federal e para renovação
de
2/3
do·
Sen-ado
Federal.

~-

Essa cojncidência com a campanha tem várias, te~ inúme~as
razões,
inúme~os motivos para
nos causar apreensão.

·sr.

Em -pr-imet~o lugar,
PresiNão é Sequer exagero dizer
que a
próxima
Legi_slatura dente, em virtude do tempo maOfende as comezinhas regras poderá produzir um texto in- terial, em virtude da necesside direito
internacional, teiramente novo,
i nte'i ramente dade de concentrarmos atenção
subverte-o,
aniquila-o se diverso
daquele
que
hoje e
trabalho em cima da tarefa
acaso tiver vigência, opondo adotamos._ A_ socieda_tle, na ver- constitucional, em cima da" reà soberania das nações a ex- dade,
reclama por mudanças no forma do texto constitucional.
traterritoriedade
norte- texto da Constituição. Ha se- Sabemos o· quanto isto·é tenso,
amar i cana,
impondo- se sobre tores
que desejam ver uma· o quanto isto demanda e absorum ve' t raba-1 ho e_ _concentração.
os povos.
sobre todas as Constituição ma i s ______enxuta,
nações.
Sonho que sequer a texto- meno~carregado de ma- porque esta eXPer.iência. já a
Paxromana logrou,
capittis térias
in~raconstitucionais.
tivemos.
dimlnutio na soberania dos H~ setores da socjedade que
Estados.
desejam maior modernização do
Somos .talvez, a primeira getexto,
no sentido da sua exe- raçã_o de po 1 i t 1 cos na vi da
Essa
Pax norte-americana cutabilidade, um texto consti- brasileira que teve a oportutambém viola os sentimentos tuci o na 1 mais auto-executáv_el , nidade de ~prender a fazer uma
humanitários dos povos civi- nã_o_ trans_ferir:~do,
de maneira Constituição e depois repetir
lizados, que têm no respeito tão intensa e tão $istemática~ a.experíência em 5 anos.
Gemútuo a fiança da convivên- como __ ofazo texto at_ual,
a ~aJmente, .como uma Assembléia
cia internacional, a autode- legislação ordinária a decisão Constitui~te acontece só de~
terminação dos povoS, cons- sobre um grande número_ de pon- geração em geração, quando se·p
trução das mais importantes tos e·de matérias constituc1o- aprende a
fazer o trabalho
de nossa diplomacia.
na.._i S hoje vi gentes.
const i tu c i o na 1 hão se· tem mais
oportunid_ade- de repeti-lo. Por
Quando a· humanidade, ajuiSr.
Presidente,
a
refor:m_a outro lado, há o temor de que,
zada, troca a
guerra pela constitucional
está prevista se os traba 1 hos forem rea·l.i zapaz. a guerra fria pela con- para 5 de outuj;::l_ro d.e 1993. A dos ao 1 ongo de _1994, isto vevivência pacifica, a belige- partir do dia 6 de outubro de nha a dar margem,
largam~nte,
rância pela coopera~ão, os 1993, praticamente o Congresso ao oportunismo eleitoral,
a
Estados .Unidos da América'do Nacional se transformará numa submissão aos interesses. corNorte ameaçam de extermínio espécie de Congresso_Constit~ por-ativos, a submissão às deum povo, uma nação e um país i nte ,_ porque pa~sa a ter o po- mandas setor_i a is. da soei edade·,
QUe tenham,
ha, décad?S, ao der,
através de maioria abso- aqui
ou ali., ·de modo a q-ue
preço de extraordi nár 1 os sa.- luta~
e não mais dos três este ou aquele segui mente par-·
crifícios,
constru_ir_
sua. quintos,
de
reformar
a lamentar possa ·ver garantida a
própr·ia história.
Constituição.
sua.reeleição.
·
A bárbarie é dUp18.

II
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Não é possfve_1

É bom lembrar que recentemente, na Argentina, deputados da
Província de Jujuy aprovaram a

mã

absolutamente estarrecedora:-

sémõléia Constituinte do--Peru,

dose

de

repetir amesineficiência

parlamentar. Nenhu~a das asconstituintes
do
aposentadoria para as donas- sembléias
de-casa aos três anos de ser- mundo contemporâneo
nem a
viço e de contribui-ção. O Jor- Assembléia Constituinte da Esnal do Brasil acaba de dar panha, nem a Assembléia Consessa noticia surpreendente e tituinte de Portu_gal _nem a As-

ainda-nos-anos 70
nenhuma
das modernas assembléias conspráticas não são tituintes· ao mundo levou tanto
devem estar no tempo para elaborar um texto

Ora,
estas
inéditas,
e
c.onjunto
das
nacionais.

expect.at·ivas

Sr.
Presidente,
há também a
tese, que não me parece a mais
correta, de antecipar a reforma da Const-ituição em um
ano,
para outubro de 1992. Se anteciparmos a reforma da Constituição,
vamos colocar o carro
na frente dos bois,
ou seja,
teremos que reformar a Constituição antes de sabermos que
sistema de governo, que regime
de governo o povo brasileiro
deseja para o seu Pafs. Por
quê? Porque a 7 de setembro de
1993,
estabelecem as Dispos1ções Transitórias, teremos de
realizar um plebiscito para
de-ctd i r- entre o par 1 amentari smo e·o presidencialismo, entre
a
república e a
monarquia.
Além disso. ~o fato de antec1parmos para 1992 tambêril apre--senta um fator negativo, .a coincldência com as
eleições

constitUcional como levamos no
erasjl. ;sto, dado um espfrito
de certa forma ainda vigente
no Congresso Nacional, de supor ou--de_ imaginar que .seria
possfvel -elaborar o texto da
Constituiç~_O
se_m
um
texto
bâSic'ó,
sem uma. unidade inicial que lhe desse organicidade e conteúdo.
-

Sábado 17

de questões microfísicas da
administração
· púb11 ca
br~_s 11 e 1 r a. Enquanto
issO,
a
população também terá que estar atentando, ao mesmo tempo,
para problemas de grande monta~ diretrizes âe longo alcance. como, por ·exemplo, -decidir
entre· o parlamentarismo e
o
presi~erit:~alismo;

Ora,
Sr.
Pres1dent~, não dá
para m1sturar uma po11tica de
administração da rede de esgoto
com
uma
opção
pe-1 o
parlamentarismo.
E inviável
antecipar o plebiscito para
1992, ·dada a coincidência com
as eleições municipais. A Opção- correta é mantermos o plebiscito na data estabelecida
pelas Disposições Transitórias
da atual
Constituição,
7 de
setembro de 1993.

Podemos,
Sr~ Presidente, fazer um trabalho de- reforma
Além do mais, todos sabemos·
constituci_ohal com Objetivida- _ QUe não _será possível,
não
de, com eficiência.
sem diS- h-averá
cOndições
políticas
persão,
seri1 desperdfcio, com p-ara a 1mplantação do parlaabsoluta agilidade parlamentar mentarísmo nó mandato do atual
e
de
forma
rigorosamente Presidente, salvo numa sitUaracional. --easta que saibamos ção catastró-fica, que n1ngüém
entender que, em primêiro lu- deseja, ninguém guer, -ninguém
gar, o congresso de 586 mem- pretende e ninguem busca.
bras não pode trabalhar sem um
texto base, sem uma proposta
base inicial; ·em torho da qual
Portanto,
se queremos a imo Plenár-io dás- duas· Casas.
e- plantação do parlamentarismo
videnteine-nte de forma conjun- para o exercício .do" próxfmo
ta, irá votar o novo texto.
E mandato' presidencial,
temos
nicmici-pa.-t-s.· ·· é--·pa-~-a--·i.s:so:- que_ querº apresen- oue ter, Sr. Presidente, Srs.
Senadores; a --noÇão dã que-.-- por
tar uma sugestão.
exemplo, aprovar· o parlamentaAntes de chegar concretamente rismo em 1992 e só implantá-lo
Há outro dado que precisa ser
considerado. Antecipar a
re- à apresentação da minha suges-- em 1995 abriria um enorme fosforma Constitucional para 1992 tão, registro que não vejo uma so de tempo entre a sua aprOexige uma reforma no texto d_a boa saída não vejo uma solu- vação e a sua implantação, fiatual Constituição,. uma emenda ção razoável
para outra pro- caria o regime, o sistema de
cor_ rendo
sé r i os
às Disposições
Transitórias posta que também está circu- governo
emenda esta que exigirá 3/5 de lando por esta Casa. nos deba- riscos.
cada
Casa
do
Congresso tes da tribuna ou nas converLembro-me de que, no Governo
Nacional~
Vejo que há muitas sas de corredor.
Figueiredo, ho período Figueidificuldades,
há
muitos
o Congresso Nacional aobstáculos
para
essa
Menciona-se,
em en-trevistas redo,
antecipação. Além do mais,
a dadas aos perfódicos, aos jor-- provou a implantacão no regime
o voto distrital,
antecipação Para 1992, no meu nais,
ao rádio -e à televisão, distrital,
i mp 1 antação ficou
entendimento, não toca no cer-.-em algumas aparições de tribu- 56 que a
ne do problema.
não toca na na,
a
possíbi11dade de que prevista para dez anoS -depois.
essência do problema.
tanto o plebiscito quanto a R.esul tad_o:· entre a sua aprovare-forma const i tu c i o~a 1 ;;ej am ção,
entre a sua inserção no
sua
Essa texto da Constituição e a
o que queremos? Queremos tor- antecipados para 1992.
nesse perfoOo.
nar o texto mais eficaz,
dar- hfpótese
me
parece
tão implantação,
nesse meio tempo,
os proporlhe
maior
executabflidade, inViáVel quanto a outra,
por~
maior
grau
de
auto- que a ·ai-f1 cul dade de reformar ei ona 1 i stas · do Congresso NaConst-1 tu-i ção com 3/5.
se cional· derrubaram o sistema
executabilidade;
queremos mo- a
dernizar, enxugar, tornar mais vale ·para a reVisão constitu- d15tri tal.
dinâmico e mais viável o texto cional,
val~
também para o
Essa amplitude de tempo, esse
da Nova Constituição.
Além plebscit·o. _Portanto,
soma-se
disso.
é preciso que. depois uma nova- dificuldade àquela espaço de tempo muito amplo
entre a
aprovação de um.a re-do longo aprendizado que tive- que já existia.
forma de' uma emenda à
Constimos,
não venhamos a repetir a
Por outro .lado, não podemos tuição ·e o infci o da sua imexperiência de' desperdício de
tempo, ineficiência, de redun- mescl·ar a questão do p 1 ebi sei- plantação, gera uma situação
dância dos trabalhos constitU- to Sobre parlamentarismo ou de· instabilidade, permite que
cionais,
como ocorreu na fei- presidencialismo
com
outro as forças contrárias se artitura do texto de 1988.
processo de participação popu- cQ1em e acabem fazendo as coilar que estará em· curso naque- sas voltarem ao seu ponto de
·
- ·
o das eleiÇões partida.
As idas e vindas, os avanços le momento,
Vamos eStar
em
e recuos que fomos obrigados a municipais.
Considero,
portanto, ·que a.
fazer,
nos ·deram uma lição. campanha nos mais de 4 mil muNão podemos repetir aquelas nicfpios brasileiros, tratando antecipa~ão de ambos, do· plepráticas dispersivas, caracte- de questões 1 CiCa is, de ques- biscito e da reforma constiturizadas por uma ausência total t6es municipais,
de questões cional, é técnica- e politicapróprias 'de cada- 1 Oca 1 idade, mente 'inviável.
de objetividade.
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sr-. Presidente,
vejo que o
nobre Senador Chagas Rodrigues
faz menção por um aparte. Te-

ria muita honra

em

Ex•

-

O

Sr.

ouvir

Chagas

Nobre Senador

Vosé

S.

Rodrigues
_Fogaça,

acompanho com atenção, o que
sempre acontece ...
O SR • .JOSÉ FOGAÇA -

Só chama-

ri a a atenção de V. Ex .ti. _para o
fato

minha

de

qUe

ainda não fiz a

proposta.

Estou

na

análise das diversas propostas
correntes na· Casa.

-

o

Sr.

-.Justamente

Chagas
por

Rodrigues

isso

ainda

não havia solicitado o aparte.
Neste momento em que V.
ExA

coloca

as

premissas

do

discurso, quero dizer que

seu
não

só acompanho com atenção o
discurso que v. Ex 4 profere

como também reconheço que V.
Exa colocou, de maneira muito
inteligente e brilhante, essas
premissas. Realmente,
nobre
Senador, os dois assuntos estão íntima e necessariamente
1 i gados.
o assunto do plebiscito a que se refere o. art. 2.Q.
do Ato das Disposições Consti~
tucionais
Transitórias
não
pode ser considerado, a não
ser em consonância com o art.
3Q do mesmo Ato.
Quando no
art. 2~ se prevê o plebiscito
para o dia 7 de setembro de
1993, é porque a Constituição
estabelece que a revisão constitucional será realizada após
5 anos.
Vale dizer, do ponto
de vista lógico e do ponto de
vista jurfdico constitucional,
só podemos realizar.
levar a
efeito a revisão constitucional que, como V.
Exa disse,
pode alterar profundamente a
nossa Lei
Básica,
depois de
realizarmos
o
plebiscito.
Tanto que para o plebiscito a
Constituição estabelece a data
de 7 de setembro de 1993. O
eleitorado definirá, -atravéS
de plebiscito,
a ___ forma
de
Governo.
República ou monarquia constitucional, e o sistema de governo parlamentarismo ou presidencialismo. Isto
sisgnifica que não constituiremos uma nova Assembléia Nacional Constituinte~ no senti-do total da expressao,
porque
estaremos jungidos do plebiscito Qvanto a
estes
dois
temas. E o povo que vai determina~ qual a forma de
Governo
República ou monarquia! E qual
o
~egime
ou
sistema
de
Governo. se for a monarquia,
ser,ia necessa~iamente parlamentarista.
Na hipótese de adotarmos a República,
esta
será parlamentarista ou presidencialista, ora, conhecid~ o
p~onunciamento
do povo, ~que
les que estiverem aqui.
eoderãb reformar a Const i tu1 çao .de
um modo geral,
menos nesses
dois aspectos. De modo que V.
ExA tem inteira razão.
Gosta-

m
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ria de pedir a atenção Çe V. executabilidade, ou,
então,
ExA~ nesta fase do_seu discurvenhamos a Oar uma condição dê
so,
Se,- no art. 2..Q. do Ato das auto-executabilidade a essas
Disposições
Transftõrias
a normas.
Por outro 1ado, adiar
Constituição
fixa data,
no tudo para 1995 significa que
art. 3~. para a revisão cons- vamos ficar com uma série de
titucional, ela diz: '' ... será responsabilidades no sentido
rea 1 i zada após cinco a 'nos". o de
regulamentar
normas· da
vocábulo "após tem_ dado mar~em Constituição que poderão ser
a mais de uma i nterpretaçao_. a l_teradas mais tarde. Acabamos
Ap6s,
aqu1,
será necessaria- tendo um trabalho pesado, crimente depois do plebiscjto, tico e
inútil,
porque vamos
mas a 1·guns entendem que não há regulamentar normas que,
em
a fixação da data_. Então, tan- seguida,
dentro de 5 ou 10 ato pode ser seis meses como um nos,
poderão
estar
sendo
ano, como dois anos depois do alteradaS.
Por este raciocíplebiscito. os dois assuntos nio, melhor que essas normas
estão intimamente rel_acionados sejam alteradas desde logo,
e hão é possfvel proceder-se à que a
reforma constitucional
reV~ sãO sem que ant_es _se
rea- se faça ainda dentro desta lelize o plebiscito. E para rea- gislatura, e ho período e na
lizarmos o plebiscito, em ou- data aprazados.
tra· época_, que não a expressamente prevista no texto consSr. Presidente e Srs. Senadotitucional,
ainda af V. Ex~ res, qual é a minha proposta?
tem toda razão. Precisaríamos A. minha proposta é muito sima 1 ter ar o texto_- const i tu c i a- -ples, e se baseia nO- pressunal.
posto de que, se a Constituição estabelece que a reforma
O SR. .JOS.É FOGAÇA - Nobce Se- constitucional
deve ser feita
nador Chagas Rodrigues, V. Ex~ após 5 de outub~o de 1993, ela
traz um ra_ciocfnio que em mo- não _diz que os trabalhos consmento al~um discorda do meu. E titucionais devam começar após
mais,
nao sP não discorda do 5 de outubro. ou seja, o traque eu já disse como também· balho intelectual de fOrmula~
não discorda do que eu direi. ção da revisão_ do texto pode
porque o meu racioCínio_ e a ser
iniciado
antes,
nada
minha proposição também estão impede.
Pelo texto da atual
nesta llnha: que há um -e8tre- Constituição, o gue não pode
1açamento indissociável entre começar antes e a votação e
o plebiscito do parlamentaris- discussão
da
matéria
em
mo e a reforma constitucional, plenário. Portanto, discutir e
ambos estão interligados. Ine- votar a reforma só pode comevitavelmente interligados.
E çar em 5 · ou 6 de outubro de
tsmos que levar isto em consi- 1993.
deração ao formular a maneira
pela qual esse. processo vai
Nada impede que haja um traser viabilizado, vai ser leva- ~balbo de formulação, de elabodo a efeito.
raçao e de propositura de um
texto-base que venha ser _feito
Temos qué ter um proceôimento antes.
Esta
é
a
minha
muito claro~ Além das hipóte- proposta. Port~nto, minha pro~
ses _que já falei a primeira, posta é-que, no dia 5-4-1993.
antecipar só a reforma outra, se instale uma comissão espeantecipar ambos, a reforma; e cial
representativa do Connobre gresso Nac_iónal, de 50 a 70
o ple_bíscito ainda há,
Senador Chagas Rodrigues, uma membros,
representando,
proterceira proposta, a de adiar porcionalmente, os partidos, e
tudo:· empurrar o p_lebisc-ito, e que ela fique com a incumbênempurrar também
a
reforma cia precfpua e exclusiva de
constitucional para depois de formular a proposta-base da
95, ou seja, para após as e- revisão constitucional. Essa
leições de 94, e o novo Con- seria uma-comissão representagresso não o da legislatura tiva para a elaboração do an91/95,
mas o de 95/99 ficar teproj'eto
de
reforma
da
com a incumbência 9e executar Constituição.
a
reforma constitucional e
convocar o p1ebjscito.
Esses deputados e senadores,
50 a 70 membros, ficariam 1nHá outra proposta na Casa, cumb i dos de reuni r.-se- em a 1 guque está sendo debatida,
ana- ma dependência do Congresso
lisada,
mas. desta eu também Nacional,
em alguma comissão,
discordo, e frontalmente. Pri- e lá dedicarem o seu trabalho
meiro,
porque vai configurar intelectual e politico de fOrum atraso muito grande nas mu-• mulação da proposta-base. Com
danças ··reclamadas pela socie- a representação proporcional
dade, a sociedade está recla- de todos Partidos.
Esses remando .mudanças no texto_ cons- presentantes
seriam eleitos
titucional, para que ele fique pe1o_s seus parti dos, para evimais
enxuto,
mais
auto-:- tar desajustes e acusações de
executável. Que retiremos do que há manipulações daqui
ou
texto constitucional matérias dali. Não teríamos mais do que
~ue são infraconstitucionais e
70 e· não menos do que 50 memnormas
que
não têm auto- bros, para garantir a presença

l'í
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dos pequenos

nessa

partidos

também

comissão. Não seria uma

comissão de sábios sem representatividade,
seriam os pr6-

pri os deputados

e

s-enadores.

em nome dos seus partidos ...

O

S~.

Chagas

Permite-me

V.

Rod~igues

ExA

só

um

esclarecimento?. (Assentimento

do orador.) A grande comissão
estaria funcionando para ela-

borar o anteprojeto antes
depois do plebisc~to?

O SR. uOSÉ FOGAÇA

ou

-Antes do

plebi sei to.

o

sr. Chagas Rodrigues

teria
que
opções.

O SR.

Af

elaborar

uOSÉ FOGAÇA

duas
V. Ex'

fez a pergunta antes de chegar

ao

assunto.
V.
ExA
se
antecipou. A comissáo começaria

seus trabalhos em 5 de a-

bril e teria 6 meses para
conclui-los . . A data de encerramento seria 5 de outubro de
1993.

Quando

teremos

o

plebiscito? Em 7 de setembro,
portanto,
entre 7 de setembro
de 1993 e 5 de outubro de
1993, quando a comissão teria
que entregar seus trabalhos.
Há
um período de um mês para
que a comissão mantenha a estrutura
do presidencialismo
atual
ou adote a estrutura
parlamentarista. se ela porventura vier a ser aprovada.
Portanto,
ela vai entregar o
anteproj etc pronto,
inteiro,
na íntegra.

Esse trabalho, essa formulação não é inédita, sequer imaginosa, porque algo assim já
foi feito na Assembléia Nacional
Constituinte da Espanha,
em 1980. Lá não houve o que
ocorreu no Brasil, 24 subcomissões, B Comissões temáticas;
depois. Comissão de Sistematização; depois Plenário
em
primeiro
e em segundo
turnos. Na Espanha,
criou-se
uma grande comissão representativa,
que se dedicou aos
trabalhos,
elaborou um texto.
que foi votado com rapidez e
eficiência pelo Plenário. É o
que hoje a sociedade reclama
do nosso. congresso. o que ela
reclama? Atuacão,
rapidez e
eficiência parfamentar. Se ficarmos remoendo,
dispensando,
desperdiçando, desintegrando o
processo através de democratismos inúteis, tenho certeza
que a sociedade nos irá condenar,
como condenou o trabalho
da Assembléia Nacional Constituinte, pela morosidade, pela
longevidade, pela ineficiência.
Um tabalho que ao fim
culminou em mais de 100 normas
que resultaram, necesSitando e
carecendo de regulamentação.
Sr.
Presidente,
o proCesso
seria simples.
Instalar-se-ia
a Comissão representativa em 5
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de outubrO; e1a prepararia a especializado; são sábias enformu1ação do texto.· Evidente- quanto obedecidas. Isso é funmente, ela não poderá tratar damenta 1 na
sabédor i a
da·s
dos Capítulos I e II - Da Or- leis. Nossa Constituição, ela~
ganização do Estado. _Ela não borada com o melhor propósito
poderá tratar destes tópicos do espírito púb1iCô-dos conssenão entre 7 de setembro e 5 tituintes, encontra sérias rede outubro. Esses dOis pontos síst"ências no r:eaT, inclusive
da Constituição ficariam apar- na interpretação que o Poder
tados,
para que,
em tempo Executivo, a toda h_ora, esbarhábil, de 7 de setembro a 5 de ra em inconst,itucioha,l idades.
outubrO,
se
faça
a
sua O povo fo1
levado por uma
formu1 açã·o. De 5 de outubro de falácia Oe que a
Constituição
1 993
at-é dezembro de 1993, seria uma carta de·-·a1forria e
dar-se- i a ~ votação :do projeto a_ solução de seuS ~ grahOes
pelo Plenário,
have·nao alnda prOblemas. - Hoje éstá"_um tanto
uma reserva de tempo janei- quanto decepci-onado. Daí traro ,---f-evere1 r o e março -, para, go,
como anseio da minha gencaso e~ três meses o Congresso te, do meu estado, das pessoas
não votasse a refOrmulação, a com as quais convivo, uma a·srevl:São seria votada ainda com pi ração dessa antecipação. Enreserva de _tempo.
Assim, de 'tendi, muito bem, v. E~A colomarço até outubro de 1994 dar- cou com muita propríedade, to-sa-ia a campanha eleitoral sem das as dificuldades que exis-tem e que estão aí - co 1 ocada·s
n~~hum problema.
para
qualquer
antecipação.
O Sr. Amir Lando -Permite-- Louvo a i r\i ciat i va de V. Ex.~~.
me V,
ExA um aparte,
nobre quanto ao PrOcedimento, porque
senador'?
não podemos abrir de novo uma
grande discussão· e deixar o
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio povo _brasileiro sem-uma so'lULuiz Maya)
Nobre senador, ção
dessas
questões
na
lembrar~a
a v: ExA que o seu Const"i tuí·ção. _IsSo demoraria
tempo· está ~sgOtado.
tempo e o Brasil
nãO pOde
esperar. Estou mui to preocupaO SR. uOSÉ FOGAÇA -Muito do com um detalhe, se eu puobrigado
a
V.
ExA,
Sr. desse aqui -deTxá-lo como slnPresidente-. Antes de encerrar, te-?e de uma preocupação ~era 1 .
gostaria apenaS de ·permitir Com essa nova Constituiçao, o
que o nobre senador Amir Lan- Poder Legislativo.
em termos
do, Sena-dor novo nesta Casa, práticos, em termos da
realium homem que está trazendO a dade que vem· ocorrendo_ neste
riqueza da sua contribuição País, demitiu-se das suas funpessoal, também dê o seu apar- ções ao ·editar o disposltiVo
trata
das
medí_das
te,
que queremos ouvir com que
muita alegria e muita honra.
provisórias. O que aconteceu,
em termos rea·1 s, é que o Poder
O Sr. Amir Lando- senador;- EXecutivo legisla, à vontade,
agradeço pela bondade de V, à saciedade, sobre todas as
ExA Q~anto ao procedim~nto que matérias e O Poder Le~islativo
V. Ex sugere a esta casa, é fica apenas na dependencia de
perfeitamente viável. De res- aprovar,
de converter ou não
to,
já existem precedentes, as medidas provisórias em procomo v. ExA bem c;itou, até na jeto de-lei_ ou de não dar curConstituinte de 46. -A socleoa.:. so- a eles. Então, o de que o
de civil --e venho da planície Poder Legislativo precisa? Ele-_
- tem uma aspiração.- Talvez, precisa, efetivamente,
fazer
como Qem V. Ex 4 situou, as di- le1s. No entanto, no estado em
ficuldades existem na anteci- que nos encontramos,
o Poder
pação, mas eu represento·, tra- Executivo faZ as leis e ele
go viva esta ansiedade do povo necessita de um Congresso que
brasileiro.
Criou-se
neste não atue, um Congresso que não
Pafs a idéia falsa de que a dê quorum, um COngresso
que
Constituinte fosse resolver os permaneça ausente e, com isto,
problemas do Brasil.
Acompa- apenas faz rodar a máquina imnhei, de fora, os trabalhos da pressora do Diário Oficial e
são
Constituinte e observei que o as medidas são- repetidas,
País inteiro, sobretudo o Con- eternizadas, como se fossem
gresso Nacional, imbuiu-se de leiS ·perenes, lels .de contium espírito público sem prece- nuada vigência.
É isto que
dentes e tratou da forma mais está acontecendo e que me predemocrática a elaboração da ocupa
sobremaneira,
nobre
Constituição ora em
vigor. Senador. Temos que encontrar
Como v. ExA bem situou, essas uma solução.
Se__ não pudermos
na
pressões contribuíram decisi- fazer uma reforma geral
vamente,
mas também forçaram, Constituição, pelo menos devedobraram, às vezes,
o pensa- mos alterar esses dados que
mento do congresso, do Consti- praticamente absorveram todá a··
tuinte, e a ~onstítuição foi função legislativa. o Govérryo
recneada de uma série de dis- não precisa mais do Congressõ
positivos imprópriOs, soõretu- pãra legislar;
ele ~dita as
do inaplicáveis.
As leis são. leis que bem entende e tem
sábias não porque duram,
não contra si apenas a subserviênporque elaborad~s por um corpo cia da máquiria oficial que e-
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dita as leis, e_o Congresso as

aprova ou não. E isto que está

ocorrendo.

O

a V.

SR.

Ex.a

~OSÉ

FOGAÇA - Obrigado

~O

que V. Exa acaba de trazer
e
coisa .
simples,
é
slmplíssim·a.
Fizemos
o texto

do capitulo referente ao Poder
Legislativo,
capítulo no qual

estão inseridas as
medidas
provisórias ali está o artiQO

que criou as medidas provisorias,
antes de saber se o regime seria parlamentarista ou
presidencialista .. fizemos pen-

sando,

imaginando,

entendendo

supondo,

que o regi me s_eri a

parlamentarista. Não há nenhum

pais pras i denci a 1 i sta no mund_o
que tenha
medi da
provi s6r 1a.

1 o qu-e o ·senador- ·cha-Qas Rodristues já havia foca 1 1 zado: _ não
e
possível formular uma revisão constitucional
sem antes
saber se o regime é parlamentarista ou presidencialista.
Esta é uma questão absolutamente ess·enc-ia:l ,--que deve ser
contem!=)l ada em nossas_ propos 1turas, na armação que esta~os
tentan-do
fazer para montar
esse cronograma· de trabalho
que vamos enfrentar.
A
minha proposta é esta 5 de
abril de 1993, ano em que não
haverá eleições.
a não ser o
plebiscito sobre o próprio regime,
o sistema de governo
parlamentarista ou presidencialista,
portanto, estará em
-disCuSsão a própria essência
do texto constitucional, a é
absolutamente ap-ropriado usase o ano de 1993, ano não eleitoral, uma vez que as eleições para as prefeituras serão
um ano antes e as eleições gerais serão em 1994, um anos
depois. o-ano de 1993 é o ano
i dea 1
para · os
traba 1 hos
constitucionais. Instala-se a
Comissão Especial · ~m 5 de abri 1 e e 1 a entrega- dS seus
trabalhos em 5 de outubro. De
5 de outubro até 5 de janeiro,
nestes 3 meses,
o Congresso
Naci ena 1
vota
o
texto
apresentado.
Em não_votando,
ainda tem janeiro, fevereiro e
março para, _como r_esêrva âe
tempo, cóhclUir os
trabalhos.
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DE LEI DO~ SENADO
NO 208, DE 1990

PRO~ETO

Dispõe sobre a garantia do
salário mínimo e dá outras
providências.

o-

Congresso Nacional d9cretã:

Art. 1~ Aos trabalhadores que
perceberem
_ _ __ remuneração
variável, fixada por comissao,
peça, tarefa ou outras modal.idades,
será
g·arant i do
_um
salário mensal nunca
inferior
ao salário mínimo.
Art. 2~ A garantia assegurada
pelo artigO_ anterior es_tendese também aos trabálhãdores
que perceberem salário _mjsto.
integrado por parte Tixa e
parte variável .------

Não há país presidencialista
com medidas provisórias. Só há
um. só há um país no.mundo
onde se adota medida
provisóArt.
3~ É vedado ao empregador fazer qualquer tipo de
ria para o regime presidencialista.
Este fantástico pafs
desconto em mês subseqüente a
t f tul o de c.otnperfSiação de evenchama-se República Federativa
do Bras i 1 l Nenhum outro país-!
tuais complementaçõ_es feitas
o Chile tem uma constituição
em meses anteriores para cumautoritária, gerada no bojo do
primento do disposto nos arts.
1A e 2_g_
regime militar chileno,
que
contempla o chamado decretoArt. 4_g_ !;sta 1 e i entra em vilei,
como tinha a nossa Constituição do período militar.
gor na data de sua publicação.
Mas e uma Constituição presiArt,
5~- Revogpm-se _as dispodencialista, autoritária e não
democrática.
A nossa Constis·i ções em contrárt o,
tuição é
orna
Constituição
democrática,
mas contém este
~ust 1f i cação
absurdo. Bastaria fazermos uma
coisa: continua o presidenciaDe modo que, sr. Presidente,
o presente projeto de lei ~em
lismo? Acaba-se com a medida estamos tentando
apresentar por escopo regulamen~ar o disprovisória,
ou lhe damos uma uma proposta que, politicamen- posto no
inciso VII, do art,
nova forma?
Implanta-se
o te, tecnicamente, viabilize o 7~. da Constituição Federal,
parlamentarismo? A medida pro- nosso trab~lho, sem haver todo que dispõe:
visória deixa de ser problema, esse conjunto de comprometinobre Senador, QOrque ela não mento e fatores negativos QUe
"Art.
7~
São direitos dos
é problema na Itália, nem na têin sido ·!_evantados aQui.
trabalhadores urbanos e ruInglaterra.
onde existe, porra~s~ ãlém de outros que vi~ue nesses dois palses o regiO
Sr.
Chagas
rem a melhoria de sua condime é
parlamentarista .. Se um Rodrigues Parabenizo v.
Ex~
ção social:
primeior-ministro resolVe edi- por essa sugestão, que é rigotar mais de 160 medidas, como rosamente constitucional e aas editou o Presidente José t9nde a altas preocupações de
Sarney,
se
um
primeiro- natureza politica.
VII garantia de salár-io,
ministro reso·l v e edf ta r medinunca
inferior ao mínimo,
das provisórias quase que seO SR. ~OSÉ FOGAÇA- Muito opara ·as que Percebem remune':"
manal e diariamente,
como as brigado a V. Exa
ração variável;"
edita o atual Presidente, se o
primeiro-ministro faz
isso •.
Eram estas,- Sr. Pr"esidente e
Visa, desta forma, a proposiele cai,
porque é fruto do sr·. Senadores,
as col o_caçõe~ ção assegurar aos trabalhadoCongresso, Ora, ele não pode que queria fazer nesta manhã. res brasileiros, cuJo salário
afrontar,
agredir o Congresso (Mui to bem!)
tenha sido ajustado a base de
de onde vem e que o sustenta.
comissão,
ou de percentagem,
Toda vez que ele editar uma
COMPARECEM
MAIS
os SRS. -ou, ainda, tenha sido pactuado
medida provisória, o fará sob SENADORES:
por peça, tarefa _ou outras moa
égide,
sob a aprovação e o
dalidades, o direito à percepconsentimento do Congresso que
Áureo Mel l o - Odacir Soares- ção do salário mfnimo, mesmo
o gerou,
de onde veio, pelo Amir Lando- Carlos Patocfn1o quando a sua produção não tequal foi eleito e
que o faz Chagas Rodrigues -Raimundo nha sido suficiente para atrnpermanecer
no governo,
sob Lira - Ney_ Maranhão- Mansueto gir tal patamar.
confiança. caso contrário,
é de Lavor- João Calmon ~ Jamil
derrubado
pelo
voto
de Haddad
Maurfcio Corrêa
Assim,
a
estes empregados,
desconfiança.
Mareio Lacerda - Mendes Canale com remuneração variável,
ge- Affonso Camargo - Vosé Paulo ralmente
dependente da sua
Oigo a V.
Ex~
com toda a Bisol -José Fogaça.
produtividade,
será
mantida
tranqQi1idade,
esta
é
uma
uma retirada mensal nunca inquestão que vai ser resolvida.
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio ~erior ao salário mfnimo.
Luiz Maya) Sobre a mesa,
Nobre Senador Ami r Lando, V. projetes que serão 1 idos pelo
O projeto prevê a extensão da
Ex~ chama a atenção para aquf- Sr. 1~ Secretário.
garan·t i a também para os traba-
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lhadores cujo salário
sido acordado em base

ou

seja,

composto

fixa e variável. ·

de
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~tni

sta,

Além disso, prevê a proposição a impossibilidade de o empregador promover compensações

nos meses_subseqüentes

zão

em

ra-

de eventuais complementa-

ções de salário
anteriores.

nos

no conjunto de normas e em relação a
cada matéria, quando
a
legislação vigente, devendo prevalecerem sobre esta.

parte mais favoráveis do que

meses

O objetivo do projeto é, por-

tanto, assegurar a todos os
trabalhadores
brasileiros o
di rei to ao sal~rio-- mínimo, e-ntendido
constitucionalmente,

como o valor mínimo neces-sário
para que o empregado satisfaça
suas
necessidades
vitais
básicas e às de sua família.

Estas as razões da apresenta-

ção deste projeto de lei, para
cuja aprovação espero contar

com o apoio dos meus eminentes
Pares.

Sala das Sessões, 16 de novembro
de
1990.
senador Mãrcio Lacerda.
(À Comtssáo de Assuntos Sociais decisão terminattva.)

PROúETO DE LEI DO SENADO
NQ 209, DE 1990
Cispõe sobre c reconhecimento das ConVenções e Acordos Coletivos de Trabalho e
dã outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ convenção Co1etiva de
Trabalho é o acordo de caráter
normativo,
pelo qual dois ou
mais Sindicatos representativos de categorias económicas e
profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis,
no âmbito d_as respectivas representações,
às relações individuais do trabalho.

Ãr-t.-4~ sem--prejuízo da aplicação das leis vigentes relati v as aos di rei tos,_ vantagens
e garantias trabalhistas
e
prev1denciárias,
compete aos
Poderes
Executivo
e
'Judiciário,
às empresas e às
entidades sindicais assegurarem aos trabalhadores os direitos a· eles conferidos pelos
di spos l--ti vos de Cçmvença_o ou
de
Acordos
Co le"ti vos
do
Trabalho.

Art. _5~ As Convenções e os
Acordos Colet1vos do Trabalho
terão vigência de um (1) ano,
entrando em vigor na data de
sua assinatura.
Art. -6sr Os sindicatos convenentes ou as empresas acordant-es p-romoverão, em conjunto ou
separadamente. dentro de quin-ze (15)
dias de sua celebração, o registro
das Convenções e dos Acordos Coletivos
de Trabalho nos Cartórios de
ReQis!~o de Títulos e Documentos.
Art.
7A Os s-i ndi catas convenentes encami nhãrão a
cada
traba 1 hador _ ou empresa si ndicalizados cópia da Convenção
ou do Acordo, devendo. ainda,
afixarem em suas respe-ctivas
sedes e nas empresas compreendidas no ·seu campo de aplicaçáo,
em locais visíveis. cópias autênticas das Convenções
e dos Acordos firmados, para
conhecimento de todos os trabãlhado"res integrantes da categoria profissional beneficiada.
~Art.

a~ Revogam-se as dispOsições em contrário.
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dado, Convenção e Acor~o Coletive de Trabalho como acordos
de caráter normativo destinádos a estabelecer condições be
trabalho aplicáveis às partes
acordantes.
Estabelece a obrigariedade do
reconhecimento das normas est~belecidas
nas convenções e
nos acordos coletivos de trabalho,
exceto quando manif_estamente contr~rias ou incompatíveis com a natureza e o ob-jeto do Direito do Trabàlho.
Firma, airida, o caráter imperativo do reconhecimento do
direito nascido dos disPositivos convencionais, determinado
a sua prevalência sobre a leg_i s 1 ação v i gente quando mais
favoraveis ?OS empregados.
Dispõe sobre a competência
dos
Poderes
Executivo
e
Judiciário_, das empresas e dos
próprios sindicatos, para -assegurarem
aos trabalhadores
beneficiados,
os direitos a
eles con-feridos pelos acordos
normativos firmados, nos termos do Titulo VI, do diploma
consolidado.
Estabelece a_ vi-gência -anual
das convenções e dos acordos
cqJetivos.
preceituando que
entram em Vigor na data de
suas assinaturas,
e que suas
cópias sejam eincaminhadas aos
associados dos sindicatos co.nvenentes,
bem como afiXadas
nas sedes destes e nas empresas atingidas.
Inova.
ainda,
o projritO_-. aO
estabelecer a obr1gator1edade
do registro do documento convencional no Cartório de Registro d~ Títulos e Documentos, ao invés do seu depósito
np
Ministério do trabalho,
como atualmente exigido.

Art. 9~ Esta lei entra em vi- ocA proposição tem, assim, por
Art.
2~
Acordo Colativo de gor na data de sua publjca- objetivo maior, fazer com que
as Convenç5e_s e OS A-cordos Co-_
Trabalho é o acordo de caráter ção.
normativo celebrado entre os
letivos do Trabalno. que exprimem
um negócio jurídico
Uustioficação
sindicatos representattvos de
privado com_ alcance de lei
categorias profissionais e uma
O Presente projeto de lei tem alma de lei em corpo de conou mais empresas da respectiva
categoria económica,
no qual . por escopo regulamentar o in- trato, segundo Carnelutti
são estipuladas condições de ciso XXVI, do art. 7 2 da Cons- tenham suas disposições e nortrabalho aplicáveis, no âmbito tituição Federal. que estabe- mas deVidamente reconhecidas e
aplicadas,
pois gue nascentes
da empresa ou das empresas a- lece, "in verbis":
de vontade das proprias partes
cordantes,
às
relações de
"Art.
7A
São direitos dos e
não do_ Estado em nome da
trabalho.
trabalhadores urbanos e
ru- vontade das partes.
Art.
3~
As Convenções e os
rai_s~ além de outros que viAcordos Coletivos de Trabalho,
sem a melhoria de sua condição social:
Se o Estado moderno permite
celebrados nos termos do tltulo VI da consolidaçãq das Leis
aos grupos a
faculdade.
de
auto_leg_i slar-se,
ou
seja,
do Trabalho, serão reconheci..
.--.... •,-.-..
criar normas em seu próprio
dos e aplicáveis às partes
estas normas devem
convenentes,
naquilo que não
XXVI r_econheci mente das proveito,
convenções e acordo~ coleti- valer como se editadas pelo
for incompatível com a natu~e
próprio E_stado, limitadas. evos de trabalho;"
za e
o objeto do Direito do
Trabalho.
videntemente, às partes cono f?rojeto de lei Ora submeti- t~atantes.
e sujeitas, como é
Parágrafo único. Reconhecer- do a apreciação' de Vossas Ex- 1 o-g i co, aos 1 i m1 tes impostos
se-á o di rei to .e apl i car-se-ão celênc_ias conceitl)a, como ex- ~1a.natureza e pelo objeto do
~
as disposições-convencionais, pl ic_!"tãdo. no d"ip1oma conSoli- 01re1to do Trabalho.
·-·'"'·~.~,.=-;~.--

-~.,..-~
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SenadOr

1) se as 24 diretor_i_as estaduais funcionam em
pr.éd1os
próprios ou alugados.

Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)

Sala das Sessões, 14 de novembro
de
1990.
Senador ~amfl Haddad.

Sala

vembro

das
de

Sessões, 16 de no1990.

Márcio Lacerda.
(À

Ó

SR.

PRESIDENTE (Antônio

L'uiz Maia)- Os proje:tos lidos

serão publicados e remetidos·à
comissão competente. (Pausa.)
Sobre ~
que ser a

Secretário.

mesa,
1 i do

requerimento
pleo Sr..
1,Q.

PRESIDENTE (Antônio
O SR.
Luiz Maya)
o
requerimento
1 ido,
vai
ao exame da Mesa.
(Pausa. ) ·
Está e-st;rotado o tempo dest inado ao Expediente.
Passa-se à

É lido o seguinte.

REQUERIMENTO NO 429, DE 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do senado F9dera1,

ORDEM DO DIA
A Presidência determina a re-

tirada de paut.a da matéria
constante do item 1, nos termos do art. 175,
alínea
e
do Regi mente Interno·. --

Requeremos apoio no art. 126,
I, do Regimento Interno, por- -É o seguinte o item retirado:
que da competência fisca1izadora desta Casa, a teor de de- 1 terminação constucional, se~am
solicitadas ao Excelentísslmo
PROJETO DE- LEI DO SENADO
Senhor ·Ministro -de Estado da
N-'1. 128, DE 1990
Saúde as seguintes informa(Em
--r-egi
me de --urgência,
ções:
nos termos do art. 336,
c.
a) qual a contribuição do go·:do Regimen-r-o- Interno)
verno federal para Fundação de
Seguridade _Social;
Dfscussão,
em turno único,
do Projeto· de Lei do Senado
b) qual,
nos últimos quatro.
n~ _128, de 1990, de autoria
anos. a arrecadação_ da ass 1sdo Senador João Lobo, que dá
tência
denominada patronal,
nova redação- ao art. 3~ da
.Lei nA 7.940, de 20 ·de de-·
considerando os descontos .-feitos
de dois por cento do
zembro de 1989, que institui
salário, descontados. em folha,
a taxa de fiscalização dos
excluído .o recolhi.mento do pemercados de tftulos e valocúlio facultativo;
res mobiliários e dá outras
providências (dependente de
c) qual a disponibilidade fiparecer).
nanceira da fundação para saldar os compromissos com os que
se aposentam, também em relaO SR.
PRESIDENTE (Antônio
ção ao pagamento de vinte por Luiz Maya)
Item 2:
cento do fundo de reserva;

d) qual .o
que prestam
ção;

número de médicos
à funda-

-MATÉRIA A SER

DECLARADA PREJUDICADA

se~viç9s

Projet~ de Lei do Senado n.Q
a despesa mensal com
109, de 1988, de autoria do
o atendimento médico aos asso- --Senador Odac1r Soares, que
ciados;
-estabelece normas ~para
o
processo de privatização de
f) se
o dinheiro arrecadado
empresas sob o-·contro·l e
direferente às contribuições é
reto ou .i ndi reto do Governo
aplicado no mercado financeiFederal,
e • dá
outras
ro; ·
prqVidências.

e) qual

h) se os associados da fundação· têm acesso ao controle da
receita e desp~sa da mesma;

termo~ do
334,
a 1 .1 nea
Regimento· Intérno, · e
·conforme o Parecer n-'1. 320,
de
i) em caso ,de resposta afir- 1990, ·
da
Com·i ssão
de
mativa ao item anterior,
como Constituição. ~.;st1ça e 'Cidaocorre .essa participação;
dania,
declare prej~dicado o
Projeto de Lei
do Senado n~
j ) o
número de func i oná·r i os 109, de 198B.
que i ntegr9m essa. entidade,
assim como o critério observaA matéria vaf ao arquivo·.
do na sua contratação;

k) o
total .da folha de pagamentp dos funcionários;

A

Pras i dêt1ci a, 11os

c:fi sposto no art.

a, do

O

SR.

PRESIDENTE (Antônio

Luiz Maya) -Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
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Bá oradores inscritos. Concedo a palavra_ ao nobre Senador
Ney Maranhão, como Líder.

O SR. NEY MARANHÃO ( PRN - PE'.

Como Lfder, p~onuncia o seguinte discursos. Sem revisão
do orador.)- Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores, tive-ocasiãO.
há três semanas. de alertar a
Nação contra a sabotagem que
estava havendo ao Plano Co1lor
por alguns representan~es de
o11gop61ios e algumas empresas
multinacionais.
Inclusive,
quando falei,
dei .nome aos
bois.
Citei, se não me engano
- deve constar dos Anais do
senado -. o comandante des·ses
oli~opólios, o Sr. Antônio E~
mírlo de Moraes.

com esse meu pronunciamento,
o Governo, semanas depois,
através da Ministra Zélia Cardoso de Mel lo·, do Dtretor dçs
Receita Federal. e do próprio
Senhor- Presidente da Repúbl 1ca,
deu sinalização para que
se perdess@m os aneis, mas ficassem com os dedos.
Esse recado não foi bem entendido e. com isso. esta semana tivemos a posição do sr.
Mário. Amato, chamando de armadilha o Plano -do Presidente
Collor.
outro di-a, ·numa entreVista do
empresário Antônio Ermfrio de
Moraes à
i mpr·ensa, em termos
candentes e graves, · foi
d_fto
que no Governo havia l_adr5es.
Imediatamente o Sr.
Minist~o
da Justiça
e não se pode
confundir amizade com a vida
pública e o Poder Público-,
conheCedor profundo dos problemas do País, ex-Ministro e
-ex---;;:."Go'ilêrriãdor, homem firme nas
suas convicções.: este orador
que está aqui na tribuna discordou muito de S. Ex~ pois um
dos perseguidos pelo golpe m'i~
. . .1 i ta r
.de 1964. quando tive o
meu mandato cassado, mas sem•pre t i·ve raspei to e admiração
muito grande pelo "Ministro
Jarbas Passarinho -. ·s.- Ex 4 ,
nunca notei
firme, exigiu daquele
empresário
mostrasse
quem eram os ladrões.

o que·quero dizer, neste momento, no senado da República,.
é .que estaVam acostumados nos
Governos passados,
a
li~ar
para o. Presidente da Repúb11 ...ca·
e armar, de qualquer maneira,
uma agenda para serem recebidos praticamente nos-dias· que
eles queri·am·ou no mesmo dia,

~-_hoje est~- _t_ud~ difer~nt~-~-

Naque 1 a
época,
não · v-íamOs
ninguém reclamar nada,_ porq_ue
estavam acostumados a ganhar
dfnhei ro,
protegidos
pelo
gua-r-aa -.chuva do Governo, pe 1 os
incentivos do Banco do Brasn
e do BND_E~._.Com.o o Presidente
Collor tem cOmpromisso com. o
povo bras i lei ro,
com aque 1 es
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imobiliária e de transportes,
tala também sobre as
perspectivas de vitória' do
Governo no combate à inflação e acusa setores monopo1izados e oligopolizados de
não estarem participando com
suas
cotas de sacrifício
para con·ter a
a 1 ta
dos
--preços.

quela
verdadeira
revolucão
pelo voto eles não acreditavam. começaram,
então, a se
unir, numa orquestração,
para
tentar desestabilizar, querendo mostrar que o Plano Collor
está indo por água abaixo,
tentante fazer com que o Governo não mereça credibilidade, para, assim, montar, nas
quintas-feiras,
ou antes, notícias inverídicas, Qanhando
na

Bolsa,

faziam.
posição

como

Na

tenho uma
- que o Presidente da

Acredito.~.e

República
com
a
sua
perspicácia de homem público e
com a visão do ano 2000, e a
Ministra Zélia Cardoso de Mello estão vendo que,
com esse
descontentamento dos descamisados e_ daqueles ~ue recebem
salários,
todos
querem
aprovei ta r-se dessa s.i tuação
para desestabilizar o Governo.
Tenho a certeza absoluta de
que,
com _aquela entrevista do
lfder sindical,
Luiz _Antônio
Medeiros com a Ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello,
juntamente com o Senhor
Presidente da República,
iremos ter uma safda, ou seja,
me1'horaremos o salário
dos
descamisados,
dos trabalhadores brasileiros. Acredito que
tenhamos meios, e ainda poderemos tirar muitos- iricentivos,
para com isso fazer face a
-essa situação.Provo o que estou dizendo,
que todos estão sós, porque a
maior_ia, do empresariado brasileiro está apoiandO o Presidente,
a maioria do povo brasileiro, mesmo sofrendo essa
operação dolorosâ - o Presidente da República, quando assumiu este_ Governo, encontrou
um corpo inanimado na mesa de
operação,
praticamente desenganado (inflação não de 90% ao
mês,
3% ao_dia. mas de 120%)
-, está apoiando o Presidente;
mesmo com um salário defasad~.
o sabemos o PBcjüeno
e
o
microempresário estão sofrendo. trabalhando talvez no- vermelho -, o povo eStif consciente de que tem que unir esforços no combate ao inimigo comum do Brasil e de todos nós,
a inflação.
Juntando-nos a eles,
lerei
uma entrevista do Presidente
do conselho Nac1ohal das Associações Comerciais do er~sil,
César Va 1 ente:
Mesmo lamentando o fato de
a maioria das empresas do
seu setor estar trabalhando
no vermelho, o empresário se
mostra um convicto defensor
do plano de estabilização.
Nesta entrevista concedida
ao '-'orna1
do
Commercio, Valente,
que é
titular· de empresas que atuam
na área, industrial,

sua

opinião,

os

empresários estão colaborando com o plano económico7

ant1gamente

Eu acredito que existem
setores da economia brasileira, particularmente áreas
de alguns oligopólios'e monopólios.
QUe evidentemente
não estão conscientes dos
-sacrifícios Que são exigidos
de
toda
a
sociedade
brasileira.
Mas a grande
maioria dos empresários. aC!Ueles que -<tons ti tuem as pequenas e as médias empresas,
estão mui to cansei entes _ e
estão
participando · desse
combate à inflacão com margens muito reduzidas chegando,
inclusive,
a traba1har
nestes últimos trinta dias
com
prejuízos
consideráveis.

O senhor concorda que os
empresários cafram numa ci1 ada~
conforme afirmou o
pres1dente da Fiesp, Mario
-Amato7
Eu acho que essa colocação é inteiramente destitufda de qualquer fundamento.
-Nenhum empresário neste País
poderia ser apanhado de surpresa uma vez que todos n6s
temos suficiente maturidade
para saber gue o combate a
uma
inflaçao de 80% ao mês
passa por um processo de sacriffcio muito grande.

- E quanto aos proceSsas de

concordata, poderão aumentar
por conta desse agravamen-

to?

--As concordatas existentes
até agora são, com a"l gumas
exceções, de empresas que já
apresentavam
dificuldades
históri-cas. Que vinham, por
~xemplo, com dificuldades no
campo financeiro por conta
de grandes ampliações fundamentadas em empréstimos bancários. Enfim, empresas que
já vinham de longa data caminhando para essa ,situação
com ou sem o Plano Collor.
Nós ainda não observamos no
universo empresarial brasileiro empresas que efetivamente estivessem inteiramente sadias e cautelosas que
tenham
sido apanhadas de
surpresa. As concordatas ocorridas até agora foram casos previstos.
Esta é uma entrevista do sr.
César Valente,
Presidente do

Sábado 17

Conselho Nacional das Associações Comerciais do Brasi-l.-

O Sr. Abram Szajman, Presidente da Federação do Centro
Comercial de S~o Paulo. que
entrou em defesa do Plano Collor, em entrevista criticou os
~ossfveis
insatisfeitos. Diz
ele:
" ... __ QUando os p 1 anos de
estabilização
anteriores
comprimiam os salários. se
_ possibi 1 i tavam os exagerados
ganhos financeiros e o repasse de custos para os preços,
poucas
eram
as
reclamações.
Szajman participou, ontem,
do almoço semanal promovido
pelo Clube de Diretores Lojistas do Recife."
Diz mais:
"Foi contundente nas criticas ao tradicionalismo do
empresariado nacional. Disse
que a inflação serviu de escora para amparar a ineficiência empresarial por muitos anos. Para ele, a revolta contra a inflação deveria
vir daqueles que ·têm como
rendimentos apenas a remuneração da força de trabalho.

O Presidente da Federação
do Comércio de São Paulo
questionou do empresariado
se a defesa feita do fim do
papel econOmico do Estado,
da livre concorrência e da
abertura ao setor externo
era sincera. A realidade é
que
não nos resta outra
alternativa.
Devemos lutar
para que nestes anos do Governo Co11or consigamos ajustar
a
economia,
estabilizá-la e au'xiliar na
sua modernização, completou.
Quanto à decisão da central
Unica
dos
Trabalhadores
(CUT) de discutir ·diretamente com os empresários
a
questão salarial, abandonando a mesa do entendimento
nacional,
szajman disse que
o que não existe é a possibilidade- como a CUT deseja
- de se reindexar salários.
Não devemos tentar reindexar
a economia. A partir do momento em que reindexarmos
salários
vamos
reindexar
toda economia. declarou, acrescentando, porém, que devem· ser procurados outros
caminhos.
Questionado sobre o cartorialismo de parte da empresariado, Abram Szajman afirmou que a proteção do Estado
comum nos úl t·imos 50 anos
da economia brasileira- tem
C!Ue ~cabar.
Lembrou_que as
mudanças implementadas pelo
Governo de qualquer forma
gerariam criticas - tanto ao

..

_;;
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momento

em

que

dente da Olivetti disse .que
11
os .
fndices
não
são
preocüpãntes",
uma . vez que
"não houve uma exp 1 o são de
preços,
ao contrário do que
aconteceu no passado 11 • Quanto aos aspectos
internos,
afirmou que "a coisa está
11
diffcil ,
mas preferiu elogiar o comportament~ das autor 1 dades
econôm fCas:
"Eu
sou emR:res_ário e quero dizer
que ·nãõ -veJo'· muftos erros da
parte do governb 11 ,
disse,
numa referênCia à atua1 troca de acusações entre as
duas áreas.
Já em relação
aos empresários foi
mais
critico: 11 05 últimos reajustes _salariais que fizemos
contribuíram para o aumento
de preços".

elas_ sejam

aplicadas, com o quan~o à
velocidade.
Para o empresário, os problemas enfrentados pelo comércio varejista
remontam a 1980, desde quando,
segundo ele,
o Brasil

não voltou a crescer.

De acordo com Szajman, durante a década de 80, o seter comercial se descapitalizou, mesmo assim, por ser
dinâmico,
deve adaptar-se
com menores di f 1 cu_l dades

que

a

indústria

às

condições do mercado
leiro.
As

do

novas

brasi-

recentes trocas de acu-

sações entre

empresários

e

integrantes da equipe. de Go-

verno não devem Ser encaradas comp um confronto. diz.
Entretanto, sem c i tá-lo nominalmente, Szajman criticou
o empresário Antônio Ermírio
de Moraes, do Grupo Votorantim, que acusou -existência
de
1 adrões
dentro
do
Governo.
A decisão do Ministro da
Justiça, Jarbas Passarinh_o,
de interpelar judicialmente
Ermirio,
foi
vista
como
necessária.
Reconhecendo
que algumas
das medidas do plano de estabilização econômica estão
sendo duras. Szajman lemb,rou
que, apesar disso, as pesquisas de opinião indicam
persistente apoio oa· maior'a
da população a ação do Presidente Fernando Collor.
·Para completar, sr. Presidente,
leio uma entreVista do
Presidente da 01 ivãt~1 do-Brasil Sr. Enrfco Misasi:
"PRESIDENTE DA OLIVETTI
CRITICA EMPRESÁRIOS

Marcos Augusto Gonçalves
De Milão

O presidente da Olivetti do
Brasil. Enrico Misasi. atribuiu ontem,
na Itália, uma
parte da
responsabilidade
pelo aumento da inflação a
setores do empresariado brasiléiro,
que estariam,
em
sua avaliação, "reagindo, em
vez de tentar manter. preços
e salários". Ele afú·Tnou que
"hlui tos operadores _econõmicos ainda não se deram conta
.de que o governo está fa-1 ando sé ri o". e referi u-se de
forma especialmente crftica
aos últimos acordos salariais.
.Mais adiante, diz ainda;
"Embora tenha ressaltado o
peso inflacionário- dos aumentos de energia, derivados
da crise do Golfo, o presi-

Estas.
Sr. Presidente São as
declã.rações de empresários de
peso, 1 ncl us i ve repre·sentantes
de multinacionais,
que estão
apoiando o Plano Colror.

o

Sr.

Oziel

Permite-me V.

Ex~

Carneiro

um aparte?

O SR. NEY MARANHÃO - Tenho o
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de Moraes - bem sei do bom relacionamento que hâ entre os
dois-, não teria outra alternativa senão agir como agiu,
em _função do cargo que exerce,
dri Ministro da Justiça.

O SR. NEY MARANHÃO- Permita-

me i nterr.omper o aparte.

virtude da posição que v.
neste aparte nos está dando, da amizade do Senador_ Jarbas Passarinho,
Ministro da
Justiça.
com o empresár_i_o__ Antônio E~mfrio de Moraes. quero
dizer a V. Ex 4 que não tenho
nada contra o Sr. Antôn 1 o Ermírio
de
Moraes.
Pelo
contrário, o seu pai, o Senador José António Ermfrio de
Moraes, e eu fomos companheiros, ele no Senado e eu na Câmara. e o considero um dos
maiores Senadores que já pass~ram por esta Casa.
Em

Ex~

o Sr. Oziel carneiro- Se v.

Ex~

me

per~ite

...

O SR. NEY MARANHÃO- Com mui-

to prazer.

O Sr. Oziel Carnetro - Apenas
realcei
ess.e
relacionamento
para mostrar o comportamento
O Sr. Oziel carneiro- o no- de homem público --do senador
bre Líder do Governo, em exer- Jarbas Passarinho.
o cumpricfcio neSta. Casa,
defende o mento do dever às vezes sé c0Plano Collor. Acredito e estou 1 oca aci rilã de uma estima e de
convenc·1 do de que os seus re- uma ami ;zade. Tenho c"erteza de
sultados até agora têm sido qu~ esse tipo de atitude s.
altamente positivos._ Entendo Ex' tomará vá r i as vezes,
se
t§mQ~m que foi bem
concebido, necessário.
em defesa do boin
e isso foi proclamado por qua- nome do Governo e das leis que
se todas as correntes de eco- regem
este
Pafs.
Lamento,
nomistas que o debateram. o quando
o
Governo
convida
que lamento em todo esse epi- empresários
e trabalhadores
sódio é que a classe empresa- para se reunirem em torno de
rial
seja colocada como
a um tema , "o pacto sOei a 1 11 ,
grande vilã dos problemas eco- essa ânsia de aparecer nos
nômf cos e Socfa is'- da· sOei edade jornais,
de aparecer no vídeo
brasileira. Como em toda clas- tenha possibi1itado ~ada essa
se, existem os bons e os maus polêmica, pessoas do Governo
empresários. O significado da acusando o empresariado-de mapalavra 11 empresariar" é de al- nei r a gener_a_li zada, o que não
guém
que empresaria alguma é jus to, e p_essoas do 1 ado do
cais~ e
é classificado como empresariado acusando de maempresário. Pelas próprias in- neira generalizada o Governo.
formações que v. ExA dá. atra- Se queremos o entendimento, se
vés de entrevistas, inclusive desejamos, realmente, um pacto
do Presidente do Conselho Na- social,
ele só será obtido,
cional
das Associações Comer- primeiro, se cada um estiver
ciais do Brasil, que foi
meu dispo~to a _renunciar a alguma
colega
nesta
entidade, os coisa. o Governo,
renuncia a
empresários têm opiniões dife- algumas
posições
que
os
rentes sobre o Plano Co11or, o empresários e os trabalhadores
que é
próprio
do
regime entendem deve ser alteradas,
democrático. o qUe mais lamen- sem_ prejufzos do objetivo maito em todo esse episódio é a or,
que é o reordenamento da
vaidade,
o desejo de aparecer economia bras i 1 e·i r a.
a través
que leva, às· vezes, pessoas do do combate à
inflação-. meta
Governo e da iniciativa priva- prioritária. E também por_ parda a não usarem o bom senso, te do empresariado e dos tracom ohjetivo maior do efetivb balhadores,
eles têm de se
combate _ à
inflação
e, convencer que a hora, o momenconseqüentemente. do bem-estar to é de dificuldade para a Nado povo brasileiro.
Em todo ção brasileira. Os empresários
esse episódio,· não por ser_ um também, mais particularmente,
dilato amigo meu, e até por o têm de ceder mais alguma coiestar substituindo nesta Casa, sa, já que a classe trabalhao nobre Sen·ador Jarbas Passa- dora,
infelizmente. está numa
rinho,
diante das assertivas si t'uação em que pouco ou quase
do empresário Antônio Ermírio nada pode ceder. A conclusão
prazer de ouv_i r o nobre
dor Oziet carneiro.

Sena-
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e 1 ogi ar V. tinental,
dê curso à sua tão
ExA pelo cuidado de estar sem- 'deCantada vocação agrícol~.
pre aqui defendendo as posiAinda ontem,
ouvia da ExmA
ções do Governo, é qUe seria
do meu apar·te, ao

muito bom que todos

renuncias~

sem ao exibicion1smo, em benefício do ob1etivo maior, que é
o pacto soe a 1 •
. ·
. - ·.

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço
a v. Ex 4 , Senador Oziel carneiro,
v.
Exa é um homem pú-

blico, conhecedor profUndo dos

problemas

deste País; ·através

dos cargos importantes que

cupou

na

o-

sua vida e, princi-

palmente, como

um

empresário

progressista, pois sabemos que

v. Exa, em sua terra, é uma
pessoa gue todos respeitam,
pela visao de que só deseja

bem-estar
País.

Concordo

mos apagar

para

com v.

o

o

o

povo deste

Ex 4 Precisa-

incêndio. Nós,
Senado,
que é o Pode·r

Ministra da Economia,
Fazenda
e Planejamento que neSte País
se vem incorrendo numa sucess·i v a
e equivoca da p_o 1 i ti ca
ag-rfcola. Concordo em termos
com s_. ExA, mas diria que, de
fato, o-c_qUe falta a este Pais
é uma política agrícola.
vej'am V .. ExAs que és te-- Governo também contribui- para o equívoCO da--·?1-gricuYtura. o meu
Estado, Rondônia, foi
discriminado com o pacote agrfcola,
não reCebeu nenhum financiamento para o cultivo de grãos
ou para qualquer
atividade
agrícola.
O pacote agrícola
não vai além do para1elo 13,
número agourento.
mas muito
mais agourento para o Estado
de Rondônia, porque este número ·deixa o Estado- fora de
qUalquer financiamento para a

nômico
Re_g1 âo.

e

soei a 1

Sábado 17
da

·:.,·.

n_ç>_ssa

E:sta "Polítfca foi animada por
um princípio que todos nós
ouvimos:
nrntegrar para não
entregar". Hoje. ouço a apologia do contrár_io com certo desencanto e_ preocupação sobretudo,
porque m~u esp·iri to de
bras i 1 idade ainda me_ diz que a
~mazônia
precisa ser ocupada.
E- preciso vivificar as nossas
fron"teiras com brasileiros que
sejam as sentinelas avaoçadas
da Pátria em· ·formação. E precisO-corporificar esse conceito que vem desde a Lei n~ 601,
de 1850, quando lá era prescr i tp_ que a- Unl ão far 1 a doações de terras na fa_i xa de
fronteira para brási 1eiros natos, a fim de constituir essa
barreira viva de patriotas ·ostentando a soberania nac.ional.

Hoje, -fala--s~ que esses p.r;nneste
revisor, poderemos também ter
clpios estão __ s;uperados.
como
a chave desse trabalho na pes- agri~u~~ura.
se a
soberania depend~sse .do
alcance dos mfsSEds- -ã.tôrrticos.
soa do Senador Jarbas Passarinho,
que é um membro desta
A agricultura do estado de Não trabalhamos para a gu-erra.
que participa
da e, sim, para a paz e o engrancasa. _Tenho certeza de que S. Rondônia,
ExA terá êxito, delegado pelo ·mesma crise nacional, com essa decimento deste País. A granestá condenada deza d"o Brasil sO vi rã com- o
Senho~ Presidente da República -discriminação
fracasso, trabalho,
a criatividade e a
como seu Ministro e seu Coor- ao
denador do pacto ·soei a l
e -da inquestionavelmente. Não pre- capacidade de construção do
po-1 ítica nacional,
pela sua cfso dizer_ aqui do alto risco povo brasileiro. Esses vazios
experiência.
--da atlvidade agr~cola.
Não só serão efetivamente brasipreciso· falar que a produção leiros· se ocupados- pela nossa
Senador_ Oziel Carneiro, pre- de Rondón i a,
nos confins da gente. Temos o direito de acisamos esfriar a ·cabeça e, nossa Amazónia Ociden-tal, SO- proveitar as riquezas ~ue euma
concorrência xistem nestas imensidões, para
acima de tudo, .-olhar não os bre
em· face do alto a melhoria e o bem-estã·r do
'interesses pessoais,- nem aq'Ji- insuperável,
lo que v. Ex~ acaba de citar: custo --com o seu transporte nosSo povo· e do nosso Pa_i~_·
aparecer na televisão ou nos pa:ra ·_os centros ponsumidores.
Foi
nést-e sentido que o _Gojornais. o que todb_s- precisaTehho- falado da necessidade verno Féderal resolveu ocupar
mos fazer é,
hum'\ ldemente,
sentar-mos à mesa e ver, acima da abertura para o Pacífico, a Amazônia e a colonização. foi
de tudo, os interesses
do da construção __ da estrada que implantada_ para desafogar as
colocará o -Brasil
nõ merCado tensões SOciais do resto do
País.
do Orien·te de forma muito Van- País, sobretudo oo- País rico
·os
interesses cujos problemas foram eX!=íortaEra o que tinha a dizer, Sr. tajosa para
nacionais.
No entanto,
tudo dos para· Rondônia, e do País
Presidente. (Muito bem!) _
isso ainda é um discurso qué pobre também,
como o caso do
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio cai no vazio, porque as prio- Nordeste, que deu a contribuiLuiz Maya) - Concedo a palavra ridades governamentais fizeram ção de muitos brasileiros ena nobre Senado·r Ami r Lando.
com que .se feChassem perversa- xotados pela seca, pelas conmente - as
po-rtas
pãra
a dições adversas de vida, a ocupar as terras virgens da
O SR.
AMIR LANOO (PSB - RO. Amazónia.
Amazônia.
Pronuncia
o
Seguinte
Efetivamente emerge um quadro
discurso.)
. sr. Presidente,
Srs. Senadores,
imperioso se dramático no qUe se verifica
Para que se tenha claro isso,
faz. como representante doEs- hOje com relação. à Amazônia. ~ão foi apenas_o Governo bratado de Rondônia,
dar conti- Em realidade, a Amazônia per- -sileiro que assimprocedeu, por
nuidade ao último pronuncia- maneceu, _no descaso, entregUe sua decisão exclusiva. OS MêSmento que tive a honra de- pro- aos ermos remotos.
As
incur- mos organismos lnternaCionais
ferir nesta Casa.
sões peia Amazônia foram sem- que estão hoJe. fechand9 as
pre feitas de forma tangen- portas da Amazonl a supervi si onaram os pro·j e tos, como o Caso
A situação de Rondônia apre- cial .
do Polonoroeste,
que teve a
sen-ta contornos de ca 1 ami dade
o Governo revolucionário, que supervisão permanente do B?nco
pública,
o quadro é patético.
que propiciou um aJá tive oportunidade de traçar muitas vezes sofreu um libelo Mundial,
um singelo perfi 1 de uma·· rea- de todos nós que temos um com- porte de recursos de monta, no
lidade muito preocupante e do- promisso com a âemocrac1a, mas bojo de um conVênio· internalorosa para a
gente do meu a quem faço~justiÇa nos regis- cional. para que a colonização
foi
aquele se tornasse viável e possí~el.
Estado. Falava sobre a
situa- tras de-sta Casa,
ção da- agricul tur_a. ~eferi a- que efet1vamente encetou uma
,me, naguela ocasião,
s·ciOre-- _a grande marcha para o Oeste.
Hoje,
o qu_e verificamos? Que
$1tuação da aQriculturá ~este Sobretudo com
Plano de Inte- a agricultura dê Rondônia está
graÇão Nacional,
que alocou em declínio, encontra-se numa
~ais, .em que ha necessidadQ de
formular-se uma política agrí- recursos fundamentais e ex- situação alarmante; que a excola séria, eficaz, uma polí- press-ivos para que fossem es- tração madei r_ei ra se tórnou um
tica global, para que oBra- boçados,
ao menos, os pressu- delito ecológico, quando sabesil. que tem uma dimensão con- postos do desenvolvimento eco- mos que a extração madeireira

a

i)
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não é necessariarrifmte predató-

ria, porque a teor de um plano
racional de extração ve9etal é
possfvel aproveitar as arvores
que se encontram no estágio de
maturação,
ou seja, anteS que
se encaminhem para a morte,
é
possivel extraf--las, para qu~

nasçam outras em seu lugar.

Esta é· a reg.ião mais ampla,
onde as terras são de excelente qualidade;
II -Zona exclusiva para atividades agropecuárias;
III

-:-.zona r.ibeirinha, apro-

E veitamento de várzeas e terras

este o processo de renascimen-

firmes marginais;

permanente,
de uma forma brutal. de uma_forma_ rápida,
que
domfna até as clareiras aber-

IV -zona de extrativismo vegeta 1 , de essência fl aresta 1 ,
com manejo dos recursos florestais;

to da floresta, de restauração

tas pelos homens, como

caso
fot

foi

o

de Forlândia e Belterra,

onde a floresta,
tomando

aos

conta

poucos,

do espaço

urbano aberto pelo homem.
Um plano racional _de ocupação

e de extração das nossas reservas madeireiras de forma

alguma se constitui em at1Vidade predatória, porquanto sabemos que todas as plantas têm
um ciclo de crescimento, de
maturação e de morte.
Assim,
no
momento
oportuno,
as
árvores podem ser perfeitamente. abati das sem qua 1 quer prejuízo ambiental.

o extrativismo mineral,
no
meu estado, encontra-se,
também,
mergulhado numa profunda
crise, porquanto· as reservas
de ouro do ri o Madeira fora·m
exauridas, ao menos dentro dos
padrões
da
tecnologia
disponível. o garimpo do rio
Madeira,
responsável por mais
de 20% do produto de Rondônia,
hoje encontra-se literalmente
inativo. Por outro lado, o garimpo de cassiterita de Bom
Futuro, uma das maiores minas
de estanho do mundo, também,
por conta de um ditame ambientalista, por conta da poluição
do rio Candeias,
foi
fechado
e,
hoje, os garimpeiros foram
lançados numa
situação
de
grande expectativa, aguardando
que a Uustiça.reveja sua decisão e dê a última palavra, no
sentido de sua permanência no
local.
Todós esses fatos vão ap-ertando o cerco da miséria .em
Rondônia e o temor toma de assalto a minha gente. Não podemos esquecer um só momento os
apelos e as angústias do povo
rondoniense.
Eu
perguntaria ao Goverho
Federal:
qual
sua
polftica
para desenvolver a Amazônia?
o Governo de Rondônia elaborou um plano de ocupação racional. iniciando por um zõneamento agrícola,
dfvidindo o
estado em séis zonas:
I -zona de atividades agrícolas, agropecuárias, agroflorestais,
silvopastoris e florestais;

V- zona de ecossistemas florestais
ligeiramente frágis,
com potencial madeireiro e escola comercial;
VI -·zona de ecossistema muito frágil
para a
observação
e/ou conservação__ permanente,
1nc1uindo as áreas indfgenas e
as unidades de conservação já
legalizadas, os parques florestais _e outras áreas afins.
Esse plano também mereceu a
aprovação dos organismos
internacionais,
COmo o Banco
Mundial, e o convênio foi firmado no sentido de serem colocados à disposição do Estado
de Rondônia cerca de 228 milhões de. dó f ares,. mas o Governo central cong~lou esses recursos, en·gavetando-os na Se·cretar1a
do Desenvolvimento
Regional.
Enquanto isso,
o
Plano Agropecuário Florestal e
Sóc1o--Econômico.do Estado de
Rondônia
não
passa
da
intenção. Carece de efetiva
execução.
Está af o Planaflora. que combina as exigências
dos postulados ecológicos com
a exploração económica da região.
harmoniza perfeitamente
natureza
. e
atividade
económica. Mas a$ portas para
Rondônia estão cerradas.
Neste sentido, poderíamos invocar·qualquer outro-setor,
e
hoje preocupa-me, sobretudo, a
áreã da educação do Estado de
Rondônia.
O GoVerno federal,
como já
acentuei nesta tribuna em decorrência da Lei Complementar
nR. 41, de 1981, lei cuja exegese é muito importante, porque, pela nova Co.ns,tituição,
essa lei serve de diploma fundamental para a criação e
1mplantação_dos novos estados da
Féderação, nesta lei,
em seu
art.
34~ o Poder Executivo se
compromet~ a instituir. um programa de desenvolvimento. O
poder cent·ra l. que quer ocupar
este Pafs sem desdobramento do
postulado da sob~rania nacional,
comprometeu-~e
a lançar
as_ bases fundamentais para o
desenvolvimento
econõmico e
social da_região; so6retudo de
páramos longínquos, como os de·
Rondônia. Até aQora, esse dispositivo não e propriamente
letra morta,
mas
letra que
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está morrendo, porque o impulso inicial
foi
substituído
pela inércia atual do Governo:
Não podemos, aqui,
Peixar de
exigir o cumprimento de uma
lei complementar cuja hierarquia coloca-se quase que no
mesmo plano
da
disposição
constitucional pura e simples,
senão logo abaixo.

O setor da educação neste
País, apesar de todo o discurso parlamentar, apesar·de todas as teses brilhantes que
têm inundado o céu da Pátria.
essas mesmas idéias não encontram uma correspondência. concreta no real. E .todo plano.
toda idéia concebida abstratamente é um momento de realidade em potência, porque o dado
real só se modifica no embate
entre a idéia e o con.creto.
Na implementação de uma polftfca a ação é
fundamental,
porque verba
volant, mas os
atas ficam. o Pode~. Executivo
não pode governar um país-só
com palavras,
porque,
como
disse o poeta, "é difícil .defender a vida só com palavras,
sobretudo quando.é esta que se
vê".
O Poder . EX.ec.ut i vo,
mais do
que o discurso, é a prática, é
sua ação .diligente que delimita a
extensão da ~ficiência
que só espírito público é capaz de plasmar. Postu·1a-se,
aqui,
a efetiva ação ·governamental. porque a educação deve
ser uma prioridade,
mas uma
prioridade
que
verta
na
prática,
cuja atfvidade demonstre inequivocamente
que
tal
prior''idade traduza a obediência do mandamento constitucional.
Em Rondônia,
a situaÇão da
educação é realmente caotica.
Inicialmênte· foi
o Incra que
iniciou a escola rural
nas
pontas das linhas da colonização_e as escolas,
feitas em
prédios muito simples, semeavam o alvorecer da cultura de
uma nova civilização, porque é
pela educação e pelo ensino
que o nosso povo efetivamente
evolui e se habilita ao progresso,
ao crescimento e ao
desenvolvimento económico
e
social.

É a educação um dos fatores
mais importantes, mais expressivos da mobilidade social,
porque é pe 1 a hab i 1. i tação que
a escola oferta ao nosso jovem, à nossa criança q~e temos
a poss 1 b i 1 i da de· de asc.ender à
escala social
e
económica.
Qual~uer
país que queira chegar à condição de ~esenvolvido
não pode,
de fõrma alguma,
desmerecer a área educacional.
E Rondõnia que precisa dos recursos federais.
porquanto,
como já disse,
não tem como
pagar a conta do seu desenvol-
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tem recebido a mais
r1gorosa e austera d1scriminaçãoo do poder central.

v~mento,

Os

jornais têm publfcado uma

série de reportagens sobre os
recursos do Fuhdo Nacional de
Desenvolvimento da Educação

FNDE,
sobretudo no per í oáo a·e
13-3-90 a 21-9-90.
EXatamente
nesse período eleitoral, a e~

ducação, que deve ser o princípio mais é1ementar da igualdade, da isonomia perante a
lei, perante a Nação, tem si dó
tratada de forma tão

que

agr l"de

o

Qom

disforme

senSo e ã.

responsabilidade públiCa.

"MEc- Esclarece·oue Não Ajuda Amigos.
A propósito da matéria veiculada na edição deste jOrnal,

no dia 23 de· setembro,

assinada pelo jornalista As-

sis Scarteztn1, ·com o tftuTo·
"A verba Federal
Ajuda nas

Eleições" sua re_fer_encia sobre
a Folha
· de
S.
Paulo, Chiarelli 1ibéra mais
verbas para o Rio Grande do
Sul. Gostaríamos· de esclarecer que a informaÇão não
procede. Além de verbas que
foram liberadas para os ESt~dos
do Ri o Grar"!qe do Sul_;
R1o Grande do Norte e Ala~o·
as,
o Ministro Car<los Ch1 a-relli liberou também, através do Fundo Naci anal do- Desenvolvi ment·o da Educação FNDE, no perfodo de 13-3-SU
a 21-9-90, recursos para diversas· prefeituras do Estado
do Amazonas, da ordem de 363
milhões, 825 mil: o Parã foi
contemplado com recursos da
ordem de 74 milhões, 509
mil; o Acre, com 67 milhões,
887 mil; o Espírito Santo, ·7
milhões e 500 mil ·cruzeiros;
o -pa.r-aná 62 m11 hões e 400
mil cruzeiros; RondOnfa: 46
milhões, 537 mil cruzeiros."
É claro que poderia seguir
mencionando, outras unidades
que tiveram quantias express i-·
vas consignadas pelo Ministério da Educação, como é o caso
do Rio Grande do Sul. Está
na Folha de S. Paulo do dia f""
de outubro do corrente ano:
11
Chiare11 i libera mais verbas para base política e co-'
loca os prefeitos do candidato -do seu Parti do. Nelson
Marchezan obteve uma consignação de 68.1% das verbas
que foram para o Rio Grande
do Sul. o cãnOíâato Alceu
Collares, 9%: -o candidato,
Senador José Fogaça apenas
18,1% das verbas para o Rio
-Grande do Sul . "

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o critério de distribuição de uma verba tão sagrada
como o é a da educação, não
obedece a uma linha objetiva,
mas segue por aquele caminho
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com ·Roraima,
Amazonas
e
nebuloso das conveniências po1ftrcas. do conhecimen-to e ·da
Pará. Reivindicamos desde o
amizade, e o estado de Rondôinfcio do ano o-s ·recurs:o;:;
nia se sente
profundamente
correspondentes
ao PAJ
discriminado nesse setor. o
Programa Anual TrabalhQ e
plano-de trabalho anUal, ao --- nem esses recursos foram re:..
passados __ apesar -_de já es"tãr--qual o Gove~no se comprOmeteu
dar a sua parcela já no início
mos chegando ao final do
do ano, ·até agora não foi recorrente ano. Esclareço·VQsmeti do flãda-; nada para o Estasa ExceTência que as despedo de Rondônia. sas do -. es·tado . no - Corren~e
ano com a e_çiucação chegou
Transcrévo o telex n"" -:2.95/~10,
Cr$ 6.792.547.000 inclu~ndo
do Governo do Estado de Ronde-·
o pessoal outros custE:!ioS-_e
nia ao Excelentíssimo Senhor
investi mentes. o ME c só· con·Presidente da República,
o
tribuiu·
esse
ano
Cr$
qual reflete sucintamente o
154.554.0QO
correspondente
ntosa i Cd' ·da educação em _meu ESquota do sç 1 ário-e"cfu'caé;ãó e
tado, ç;~._ fim __ de qúe o_ Poder Erecursos do Projeto MonDanxecutivo se cOmpadeça da gente
QUara e nada mais, aplaudida mi n"ha· terra:
mos os objetivos de seu· Governo tão bem expl_ícitos no
"EXCelentíssimo Senhor
discurso de posSeose prOpOndo a-dar prioridade ao ensiDOUtOr Fernando Co 11 o r de
no básico. Q meu_ governo _já
constru.iv 934 nova·s· sÇtlá.S de
Mel lo
.aulas_ acrescentando
mais
oo._-Presfdente dã -República
67.345 vagas. bem as"sim re. formámOS 177 escolas - nossa
·meta dàsde o i n í c1 o en ·a- eBrasília-DF
ducação em primeiro- -1Ügar.
Teltik nR- 296/GG. de 29-108Qora não aguentamos mais a
dlscriminação e desprestígio
90.
Tenho honra
recorrer
Vossa Excélên-cia solicitando
e a reta 1 i ação contra·_ nós
prõvldências junto ao Minispraticada Pelo MEC. -quando
tério _da Educação nO sentido
ao contrário entendemos que
·da liberação de
recursos
__ se erigi_mos é a educação el'!l
primeiro·· "ll.,fg·ar· o nosso pr-ipara educaçãO- no _EStado de
-Rondônia. Esse ·apelo se funmeiro aliado deveria ser o
damenta · no nosso esforço
MEC coisa que incompreensi---pelo r·esgate da· nossa educavelmente ~ão yem ocorrendo-ção- pr i ri c i Pa 1 men·te v i sande o
daf esSe nosso apelo a Vossa
atendimento de uma assustaExcelênc1a que como GoVe_rna-dora demanda- r·epr-imida em
dor de .Alagõas sempre_Oraaou
funçãó
de
representarmos
contra a discriminação de
que foi_ a1 vo· - e por certo
hoje
um
grande
palomigratório-na
Amazônia
saberá avaliar que as m11haOcideotal. Apesar de nossa
res de crianças no Estado de
insiStência junto a·o
MEC
Rondônia sem oportünidaâes
buscando a · í i beraÇão de rede freqüentar salas de aulas
cursos para o ensino básico
não merecem qúálqUer discria_té hoje tocas noSsas QeSminação e muito menos retal:"õeS não foram compreend1das
liaçao por essa ou_ aq~ela
e __ noSsos pleitos não foram
idiossincrasia do MEC .. Inte-:atendidos. É precupante a
gramos a uma Federação é
nossa- demanda reprimida chereivindicamos o mínimo· de
gando a 101.000 crianças no
tratamento compatível com os
primeiro grau e 84.000 no
demais estados -- nã_o podemos
se~hdo-- grau. o nosso trabasacrificar. a edUcaçao
em
Rondônia como vem p·ro·cedendo
lho nos três anos e meio de
governo construindo 1_.5 sao MEC. A nossa administração
lás- ·ae am·a por dla não tem
é transpãrente e se açh3 aSido suficiente para atenberta
para
qualquer
averigüação que se disponha
aermos essa defasagem uma
-vez que a contribuição do
fazer pelo MEC. Não temos
MEt tem sido nula. No ano de
pendências em nossas presta--1989 _para - fnvest fmentos na
ções de contas, foram todas
- of"dertr de 48-0 mi 1 hões feitos
aprovadas pelo Tribunal de
Contas além da ãSSH;tência
pelo estado nó Sé~or, sendo,
que· a contribuiÇão MEC reda Delegacia Regional do MEC
presentou· apenas dezésseis
que conhece de perto nosso
por cento daQuele montante.
trabalho - com à-Educação em
o abandono do ensino rural é
prim9iro lugar tenho Plena
uma- rea 1 i da de em. face de necerteza de que o seu Governo
nhUm apoio do MEC aos muniapoiará §ornando-se coriosco
cípios responsáveis hoje por
nesta meta que se confunde
eSSe ensino. ·Nosso estado
com seus __ !=>bj _et i vos no setor.
vem senao--alvo de odienta
Respeitosáménte.
JerQryfmo
discriminação pelo MEC que
Garcia de Santana. Governase ·achã--lnsensí'>:fel aos nosdor do Es-tado de RondOn i a. "
sos Pleitos apesar de vir
atendendo com convênios ouo Sr. Ney MaranhãO
Permite-tros estados na regiãO como
-se~-fez
em setembro último me V. Ex~ um aparte?
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O

Ex~

SR.
com

O SR. NEY MARANHÃO - Senador
Amir Lando, estou ouvindo o

pronunciamento de V. Exa, pro-

nunciamento

im~ortante

no

que

ExA

e,

respeito a educação neste

Pafs. concordo com v.

como Lider em exercfcio do Governo, vou interferir para que
o Estado de Rondônia não _seja,'

como

Ex~

v.

discriminado.
Ex~

está

dizendo,

Permita-me

complementar

sobre

V.

este

problema da discriminação des-

sas verbas. v._ Exa acaba de
cjtar o Rio Grande do Sul, e
não_ ·me

1 embro

estado._,_,

O SR.
etc.

O Sr.
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AMIR LANDO- Ouço V. de c.onhecer e me entusiasma r cerá se for tratada cada região tendo em vista as pecumulto prazer, nobre por esse estado. Tenho certeza
4

Senador Ney Maranhão.

diz
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Ney

qua 1

LANDO

o

outro

A lagoas

Maranhão- Cito,

por exemplo, o Estado de Pernambuco, onde S. ExA, o Ministro Carlos Chiarelle, esteve e
foi recebido pelo Sr. Governador Carlos Wilson,
adversário
polftico do Presidente Fernando.Collor de Mello .. O próprio
Governador,
juntamente com a
Representação do Ministério em
Pernambuco,
se encarregou de
distribuir
as
verbas
aos
prefeitos. Agora mesmo, no Estado do Espírito Santo,
coincidentemente no Paláci.o do Governo, os dois candidatos.
o
candidato do Governador Max
Mauro e o nosso Lfder do Governo,
Senador José Ignácio
Ferrejra,
distribuíram
a
verba.
V.
Ex 4 sabe que, numa
campanha eleitoral, muitas vezes a imprensa. destoa as coisas, muitas vezes as coisas
não são exa tamente aqui ro que
se diz. Concordo com V. . Ex .a.
quanto a esse problema de seu
estado. Tenho grande admiração
pelo Norte do Pafs. Não tenho
o prazer de conhecer o seu
estado.

O SR. AMIR LANDO - Deixo um
convite a V. Ex~ para conhecêlo o mais breve poss~vel.
O Sr. Ney Maranhão grande prazer.

Terei um

O SR. AMIR LANDO - Tenho certeza .de que v. Ex 4 será um advogado de Rondônia, porque é
nossa gente,
brasileira, .que
está lá.
Não .é um estado que
tem uma identidade, é o povo
brasileiro que está internado
naquelas irnensidões.
O Sr. Ney Ma~anhão - Claro.
Participei da campanha politica no Estado dê Rondônia, porque não podia participar em
PernambuCo,
já que meu candidato era Jarbas Vasconcelos,
um candidato de oposição ao
Governo central. mas com quem
tinha um compromisso, e eu não
podia subir no palanqu~.
Fui
para Rondônia e tive o prazer

da.que o estado de v. Ex peve
ser semelhante.
Lá,
vemos o
Brasil,
vemos os homens do
Norte, vemos os homens do Sul,
vemos os homens do CentroOeste,
vemos a face daquela
gente que quer o desenvolvimento. da região, apenas o pulmão está fechado e esse pulmão
são as estradas de Rondônia e
de Roraima, que V.
Exa tanto
defende . . Serei. o quarto Senador do seu estado para defender as suas reivindicações.
Portanto,
nõbre
Senador,
solidarizo-me com V. Ex~ e vamos intervir junto ao nosso
Senador Carlos Chiare11i, Ministro da Educação, para que,
o mais rápido possível, essas
verbas cheguem ao seu estado e
a Roraima. onde estão o futuro
e o desenvol v1ment.o de nosso
Pafs.

·O SR. AMIR LANDO- Nobre Senador Ney Maranhão, emocionado,
agradeç.o a V. Ex .li. pe 1 o
aparte. conto com a
representação de V..
ExA a favor de
Rondônia,
sobretudo
quando,
neste momento, traz·a palavra
abalizada da
liderança
do
Governo.
.se aqui faço umâ "Pos·t-ulação a
favor .d.O rneu estado, quero que
entendam V.
ExA·s .. o Excelentíssimo Senhor Presidente da
Repúb 1 i ca, . e _o sr.. P.r:es i. dente
desta Casa, que o meu
intuito
não é
fazer oposição pura e
simples, não é
fazer crítica
sist~mãtica.
Se assim o faço,
é porque trago no meu coração
o desespero de minha gente.
Quando me louvo em publicações
como.
,a . da. Folha
de
S.
Paulo, do Estado de
Goiás,
de O GlQb~ e
out~os jornais,
faço·-o n:o senti do de externar
uma preocupação para que o
Fund.o Naci ona 1 de Oesenvol vimente da Educação- .FNOE, receba urna normatização estabelecendo critérios objetivos.
V. Ex~ é de .um dos estados
mais pujant~s do Nordes~e. mas
que também ~em graves problemas na sua estrutura social e
económica, porque o Nordeste é
todo ele sofrido,
O Sr . .NeY. Maranhão simos, nobre .Senador.

O

SR

Gravís-

AMIR LANDO - Gravíssi-

mos, como diz

V.E~ 4

Nós •todos que representamos. o
Brasil pobre temos que ~ostu
lar para que se estabeleça uma
i sonomi a
na Federaç"ão,
para
que sejam diminuíd.os os deSníveis regionais,
po~que. neste
Pafs deve haver uma harmonia
entre o Sul
e
o Norte e o
Centro-Oeste.
ESte Pafs deve
ter uma só alma .. um só coração, em que pulse a mesma brasilidade,
o
sentimento
nacjonal. Isso só se estabele-

1 1ar i dadas 1 oca is.
Prec i samo.s.
buscar e.sse equi 1 íbrio. fundamental para a. sobrevivência da
Pátria. .

NOs da Amazônià, neste momento, estamos emitindo um SOS.
Nesta hora,
saio . daqui mais
tranqüflo que quando entrei,
porque V. ExA assume publicamente o compromisso de estabelecer essa interlocução co.m .a
Presidência da Repúbllca e com
o Ministério da Educação. Somos representantes do.s. nossos
estados e
não podemos deixar
de fazer desta Casa o grande
auditório
dos problemas da
nossa gente.
Quando falo eXatamehte desta
questão,
educação,
é porque
estamos numa situação muito
difícil. Os recursos empregados,
pe.l a
fra·ca economia do
meu estado, pela s.ofrí.vr:11 arrecadação de R.ondôni a, fazem
face aos .93 .. 3 dos gast·os da
educação, en~uanto que a União
apenas tem dado uma contribuição de 6, 7.

o

sr.

N,.y_

Irrisória.

O SR . AMI R LANDo

exatamente.

~aranhão

-

Irrisória,

Existe .uma .série de dispoSições const i tuc i ena i .s . BQOra
n.ã.o nos .cabe, até pelo ad.l antado da
hora,
fazer. uma
análise exaustiva-, nas q~ais
a União compromete-se leQal~
mente a
co 1oca r à d 1 spos·1 ção
das unidades federadas· recur_sos. para a educação.
A cada sala de aula construída no estado,
apehas com um
décimo a União contribui, ou
seja, par.a cada 1 o sa 1 as que o
estado constrói a União· constrói uma. Essa é a situação em
que vivemos e a qual eu precisava, necessariamente,
regiSt~ar,
para honrar um mandato
popular que me chegou até de
forma oblfqua. Parficipeí, recentemen.te, de um pleito, ouvi
os rec.l amos da minha gente .. Na
verdade, todo pleito eleitqral
é urna grande universidade da
vida, porque temos oportunidade de chegar à casa do pOvo,
ver onde ele mora, o que come,
Como se veste,
verificar os
seus costumes, os seus padrões
morais
éticos e, sob~etudo,
ser todo ouvido para ouvi-lo.
E ainda nessa campanha., de que
participei. ju"nto com o Senador
Clave Pires, eliminado do processo político, senti
que o
povo brasileiro é grandioso
:enquanto paciente, ~ grandiO§o
enquanto sempre esta com \a mao
estendida. para que o. poder
público .lhe dê alguma solução
ou, ao meno.s_, aponte o caminho
da ~redenção.. . Essa gente. que
esta aflita com os seus pro~

e

1'
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tão dife-

rentes deste cenãrio,
talvez
num alcance cruel precisa, sobremodo, do Governo-que v. exA

representa

nesta

Cãsa. Nesta

hora. todos os brasileiros são
solidários ·frente aos grandes
problemas que o País enfrenta.
No
íntimo, embora situado em
sigla diferente, no meu íntimo
não falta o desejo e a oração,
até para que o Governo se ilu-

mine e en-contre a estrada da
sqlução, tão difícil, pelas
resistências
dos interesses
que se interpõem exatamente
entre a extrema pobreza e-a
excessiva abastança.-

É

neste

sentido

que fica o

meu apelo. Tenho a certeza

que

as

autoridades

de

federais

olharão para Rondônia com mai-

or

complacência

justi"ça.

e

com maior

Nesta sessão, que s·e está encerrando.
pelo adiantado da
hora.
gostaria de
registrar
mais uma vez ·que prect sarnas
formular uma política para a
Amazônia. Toda pOlftica deve
começar _por esse setor_ fundamental na-construção da sociedade'- a educaçao. O meu estado precisa de tudo, desde o
1.12. grau até a 'uriiv'e'r's'idade.

Já foi criada a Universidade
de "Rondônia,
mas,
hoje,
ela
atravessa
extrema
penúria
orçamentária, se encontra numa
situação de iminente paralisaçã"o.
Tenho um sentimento muito especial pela Amazônia. Estes 20
anos de convívio me obr-igaram
a
construir algumas
idéias
formuladas ao longo das estradas de seringais, nas audiências com os ser_i.ngueiros, com
os
seringalistas·;-- com -os
empresários, com o povo, com o
colono. Sempre pensei
que a
Universidade ·da Amazônia resgatasse um conce1 to fundamen-.
tal
do que deve ser uma universidade, um local
onde se
pensa a
realidade, crftica e
profundamente, onde o
pensamento-- critico vai à raiz dos
problemas, mesmo subvertendo,
às vezes,
o status quo, para
que, a partir da _constatação
irrefutável,
elabore o pensa-mento-inovador, cãpaz de operar as mudanças que a Humanidade
tanto
a 1 mej a,
tão
necessárias
ao
povo
brasileiro. A Univesidade da
Amazônia,
que sempre imaginei
deveria ser aquele centro de
estudos voltado para as questões regionais, para esse universo exótico que é a Amazônia, uma universidade aberta
ao mundo, onde todos os cient-istas eudessem dar uma contribuiçao,
para que a pesquisa, o estudo e o pensamento da
região vertessem como vertem
os rios que irrigam a
nossa

extensa Amazônia: que essa Universidade,
aberta para
o
mundo,
recebendo estudantes,
sobretudo dos nossos vi z í nhos
latino-americanos-·,
·fosse
o
centro do pensamento amazôn-ida.
·
Rondônia pode oferecer esta
oportunidade, porque Rondônia
tem uma -colonização. tem uma
tentativa de ocupação bem sucedida,
possui,
enfim,
uma
densidade demográfica que oferece
os
mínimos
e
indispensáveis
pressupoStos
para a reflexão e a construção
f_i 1 os6f i ca d~_ reg i ~o.
Essa unfver-sidade.
que está
nascendo frágil e doente, precisa de uma injeção de recursos do Governo cen-tral,
para
que a
idéia não faleça antes
mesmo de vi r
a
ser.
(Mui to
bem!)

O

SR.

Luiz Maya)
ao
hobre
Maciel.

PRESIDENTE (Antônio

Concedo a palavra
Senador
Marco

ID

Sábado 17

o
viabilizaram.
A engenharía
revers·a permi.te, pois, avanços
tecnológicos em pouco tempo, e
seria possivel,, graças à utilização_de documentos existentes no InstitUto Nacional
de
Propriedade Industrial (INPI),
documentos esses que já cafram
no domínio público·. O INPI.
que reCebe de 12.000 a 13.000
patentes por ano ~ 70% estrangeiras - tem cerca õe 30 milhões de documentos sobre prodUtos e processos produtivos
que se encontram s·ob domínio
público~

Segundo

o

artigo

do jornal
estudos
do-Inpi demonstram que a maioria das soluções encontradas
pelas
empresas,
após muito
·tempo de Pesquisas, está disponível
nos bancos de patentes.
Esse fato demonstrã a
preocupante r-a·l ta de meios de
contatos permanente entre os
centros
de
pesquisas e a
indústria.

Gazeta Mercantil, os

Como se sabe, sr. Presidente
e Srs. Senadores,- o mundo assiste hoje a. uma
"corrida 11
-"- Pronünc'ía
·a
seguinte tecnológica.
Os pafses
que
discurso.)
Sr. Presidente, dele estiverem ausentes terão
srs.
senadores,
o a mesma s-orte daqueles que,
jornal_ Gazeta Mercantil, de 28 p·or não terem fe-ito·- a Revol ude -setembro, em artigo publi- ção Industrial no século ~X.
11
cado,
intitulado
Poucos in- se constituíram em periferia
ventos chegam às
indústrias", da economia mundial. No Brasil
demonstra ~ue as patentes re- existe a percepção dessa reagistradas no Ins·t i tu to Naci o- lidade, tendo o Governo Fedenal
de Propriedade Industrial ral
estabelecido uma polftica
( INPI) __ são subaproveitadas.
A de capacitaçãO tecnológica. na
espera -se. haja uma i n-importância dessé tema para o qua 1 ;
desenvolvimento· econômico bra- tegração universidade instltusileiro é que nos traz a esta tos de pesquisas/indústria/Estado.
·
·
tribuna.
-

O Sr. Marco Maclel (PFL - PE.

Cremos que para ta 1 ,esfor-ço
A utilização de patentes foi
debatida no encontro do "Grupo de capacitação tecno-lógica pode especialistas sobre servi- dem vir a ser úteis as inforços de a'po-i o a
inventores na mações guardadas nos documenAmérica Latina e Caribe''. rea- tos de patentes do Instituto
lizado nos dias 27 e
28 de Nacional
de
Propriedade
março,
em São Paulo. Na oca- Industrial.
Este e as entidasião, Leonor Santamaria, Dire- des empresariais goderiam,
atora do serviço Estadual de demais.
numa açao conjunta,
Assistência
aos
Inventores elaborar catálogos com 1nfor(SEDAI) daquele estado, afir- mações sucintas sobre as pamou-·que há um teta 1 desconne- tentes que já _se e_ncontram sob
cimen~o
sobre o uso de paten- domfnio público e;- por meio de
tes no Brasil. Ressaltou a Di- publicações periódicas, daqueretere do Sedai QUe a consulta las que venham a ficar nessa
à fonte da informações tecno- condição.
.Desse
modo,
os
lógicas, como-os bancos de da- vários seto-res da economia,
dos sobre patentes, é
primor- cujas entidades representatidial para o desenvolvimento do vas receQeriam essas publicaPa f s. Contudo, apenas 1, 5-% dos ções, teriam conhecimento das
proj e tos desenvo·l vi dos nas u- -tecnologias disponfvets para a
niversidades e
inst-itutos de sua área, o que as tornariam
pesquisa nacionais chegam às mais baratas e de mais rápida
indústrias.
·i mp 1ementação.
favorecendo o
desenvo-1 v i menta do Pais .
Com isso, ·a indústria bras i-leira tem perdido a
oportuniPor úl"timo,
,:.obres Colegas,dade de explorar a possibili- registre-se que, Como resultadade para o aperfeiçoamento de do do encontro_ do ."Grupo de
seus produtos,
a partir de especi a 1 i stas . sobre . s:.ervi ços
pesquisas,
utilizando-se
de de
apoio
a
inventõres na
engenharia reve~sa. Esta tem, América--Látina e Caribe",
foi
como ponto de partida, um pro- cr 1ada _.a Federação L.at i n·o-,
duto ou conhecimento acabado Americana de Inventores: AsPara reconstruir oS passos que sim, estabeleceu-se um instru-
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mento de união dos
países
latino-americanos, com o objetivo de aprimorar os serviços
de apoio a inventores, incluindo o repasse dos resultados
dos
novos
projetes
à
indústria.
Era o que tínhamos a dizer,
Sr. Presidente. (Muito bem!)

Se toreshumanos

11 ~a dos aos di rei tos

man1 festaram-se

.ime-

diatamente após a divulgação
desses dados. A Comissão de
Mulheres Advogadas de São Paulo, através de sua secretáriaexecutiva, Maria das Graças
Pereira de Me1lo, considera
que a prostituição de menores
no Bras i 1
"é a conseqüência
mais imediata do descaso politico com que o Pafs trata suas

O SR.
PRESIDENTE (Antônio mulheres· ê crianças"; já para
Luiz Maya) - Concedo a palavra o presidente da OAB, José de
ao
nobre Senador Francisco Castr_o Bigi, "0 fato prova11 que
R o 1 1 emberQ.
a sociedade está enferma ;
o
sociólogo e professor da Pontifícia Universidade Católica
O
SR.
FRANCISCO
ROLLEM- de São Paulo, Flávio di GiorBERG (SE, Pronuncia o seguinte

discurso. )
sr·. Pres i deli te.
Srs. Senadores, recentemente,
o jornal Folha de S. Paulo
divulgou a notícia de que existem 500 mil menores prostitu tas no Bras i 1 , essa i nt:ormação, que está contida no dossiê preparado pelo Ministério
da Ação Social, com base em
pesquisa feita pelo
Centro
Brasileiro para a Infância e
Adolescência, retrata uma dolorosa verdade. E, como a tendênci a verificada é a. do agra'vamento do problema, devem ser
somados a esses casos os de
outras SOO mil meninas também
suscetíveis de se prostituírem,
já que vivem nas ruas.
onde tentam sobreviver.
Segundo a reportagem, est-ã_· em
planejamento uma ação conjunta
da Polícia Federal e do Ministério da Ação Social, que abrengeria os Estados do ·Amazonas, Pará, São Paulo, Rio de
~aneiro
e Pernambuco, para
descobrir
quem
são
os
responsáveis pela prostituição
infantil. De acordo com tal
p1anejamento, serão deslocados
sete funcionários
da
CBIA
(Fundação
Centro Brasileiro
para a Infância e Adolescência) que atuarão sob a proteção de policiais militares. A
conjugação de tais elementos
se just1 fica, já que "a ques-tão do menor se torna um caso
de polícia, porque as crianças
são utilizadas de várias formas; a prostituição é u~ delas e às vezes se mistura com
crimes e drogas 11 - · assim se
pronunciou a médica Maria de
Fátima Borges de Omena, Presidente da CBIA, durante sessão
do fórum de estu_dos realizado
pela entidade.

gi, confessou-se

"estarrecido

com
o-s monstruosos números
fornecidos pelo Ministério da
Ação Social"
para ele, "o
Brasil deixou, de alguma forma, de considerar o ser humano
na sua dignidade" .
Nossa situação especial de
cc-responsáveis pelas políticas adotãdas no_ Pais nos leva,
não a fazer coro com declarações emocionais, mas a refletir nas causas do problema e
tentar formas de ação que possam efetiVamente
contribuir
para sol UCf oná- 1o.
O prob-lema da prost-ituição
infantil (não s6 feminina atinge os meninos também) faz
parte de um conjunto de situações vividas por 37 milhões de
crianças e adolescentes que
sofrem, hoje, no Pais··. alguma
torma de neql igência,
maus
tratos, vtolencfa,
tanto- óa
parte dos pais ou responsáveis
quanto da parte das autoridades governamentais. A insensatez e a ineficiência levam o
Brasil, por exempl~. a ser o
recordista mundial em número
de abortos voluntários, segundo estimativa da Organização
Mundial de Saúde. De três a
cinco mi1h5es de brasileiras,
por ano, submetem-se a um aborto. a maioria em condi-ç5es
inadequadas, sendo que no mfnimo um terço dos casos se referem a crianças e adolescentes a partir dos 12 anos de
idade.
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dão de 7 milhões de crianças e
adolescentes em situação de
abandono completo. Esses, fazem da rua o seu habitat, o
1 ugar
onde aprendem a
"se
v1 r ar" para consegu-i r a 1 1 mente, abrigo, alguma forma d1storcida de proteção e afeto.
Numa cidade como o Rio de ~a
neiro, há 5 mil crianças sem
nenhum laço familiar, vivendo
na rua, de expedientes como
trabalhos ocasionais, furtos;
estão sujeitas à ação de quadr i 1 has e adultos que as i ni--·
ciam no uso e no tráfico de
entorpecentes.
A situação é igual em Salvador,
Recife,
Brasfl ia,
São
Paulo
e em outras grandes
cidades.
Para acrescentar aspectos ai rida-mais- graves.
a ação de
grupos organizados de exterminio- caso que vem tendo repercussão no mundo todo através das denOncfas da Anistia
Internacional- ._ c'bnt'ihua s·am
tratamento punitivo, ameaçando
as crianças e adolescentes carentes, principalmente em. regiões periféricas do Rio e São
Paulo.
Vemos, pois, .que a si tuaçáo
das meninas expOstas ao meretrício não constitui um caso
isolado, devendo merecer um
tratamento que abranja as raízes de toda essa problemática
complexa, dito de outra Torma,
~uaisquer
ações tendentes a
beneficia~
as vitimas da exploração sexual· devem levâr em
conta as rafzes do problema.
sob pena de se tornarem desperdlcio de esforços. sem resultados efetivos, pelo menos
a lOngo prazo.
A batalha efetiva contra as
injustiças sofridas por esse
contingente que está nas ruas
tem que mobilizar todas as
forças politicas e sociais,
tem que contar não s6 com a
resolução corajosa dos dirigentes do Pafs como também com
aperte de recursos financeiros
suficientes pára cobrir todas
as frentes do combate. Ora.
não sejamos tão otimistas a
ponto de acreditar que essa
sitUação pode ser resolvida_
facilmente,
mas também não
percamos nossa esperança de
que um dia o quadro possa
reverter-se.

A 1 iderança mundial dos fndices de mortalidade infantil é
apanágio brasileiro, de acordo
com os dados da Unicef (Fundo
das Nações Unidas para Infância) de mil crianças nascidas,
60 mor·reftf -antes de completar
Outra expositora, Alita Diana um ano de idade- o dobro do
Assim, o inicio do programa
Kuechler, informou que a ex- que ocorre·em Sri Lanka- onde teria que atentar para o pro-·
"Pectativa de vida dessas meni- o fndice é de 30 mortes; só blema habitacional.
Famílias
nas de rua gira, hoje, em tor- que,
naquele país, a renda pobres, vivendo em condições
no dos 21 anos de idade, por
per.~apita
consegue ser cin- subumanas nas favelas, na proenfrentarem elas problemas com co vezes menor que no Brasil. miscuidade gerada pela falta
gravidez, aborto, drogas, baide espaço, acabam expulsando
xa estima, doenças venareas.
A perspectiva de vida, para suas crianças para a amplidão
Assim, em Nortelãndia. ·zona de aqueles que escapam da f!!Orte das ruas. As pesquisas feitas
garimpo de Mato Grosso •. 94% no primeiro ano,
não e nem entre adolescentes
grávidas
das meninas com pouco mais ou longa nem agradável, apesar de e/ou
prostituídas mostraram
menos de 14 anos tém doença constituirmos a oitava aceno- q~e. na ampla maioria dos cavenérea.
mia do mundo, temos uma multi- sos, sua iniciação sexual o-
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correu no interior dos pró~
prios barracos, onde dormiam
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misturadas

que ingresso e permanência nas
escolas. se tornem acessíveis
às cria~ças, que o direito a
uma habitação segura seja estendido a todas as famílias.

das ruas, o ambiente. inóspito
das antigas moradias foi apontado _como o maior motivo de
sua fuga.

Uma
primeira
opo~tunidade
para tal empreendimento ocorreu -corre-a revi são da proposta
orçamentária.

com
pais
ou
"padrastoro.~ .•
irmãos, parentes,
Da mesma forma, entre os dew
mais
grupos infanta-juvenis

o programa passaria obrigato-

Tivemos ocasião de examináriamente
pe1 a
questão la, de corrigir distorções e
educac i ona 1 .
T od_aS as pesqu i - de encaminhar os recursos para
sas, conhecidas atravéS de di- ~fS áreas onde realmente os
versas publicações, rea1_1zadas problemas sociais pudessem ser
em várias cidades,
dentro_ e atacados na base. Envolvidos,
fora
das
instituições,
com como- estamos, porém, com oubase em depoimentos dos pró- tros aspectOs na nossa vida
prios menores marginalizados, política,
talvez não tenhamos
indicam a escola como o
lugar aproveitado
bem
a
onde
sua vida poderia ser oportunidade.
transformada. No entanto, eles
consideram
como distante a
Companheiros,
o apelo que
possibi 1 idade de . voltarem a faço-é para nos tornarmos mais
estudar normalmen~e. seja por- conscientes e corajosos. Nosque tiveram uma experiência sos esforços no _sentido de enfracassada,
que resultou em contrar soluções para os prorepetência; seja porque eles blemas das crianças brasileiforam obrigados à evasão, por ras são indispensáveis. Só a
necessidade de trabalhar; seja ação continua redundará
em
!?orque __ jamais tiveram acesso efeitos.
Vamos unir-nos nessa
as sálas de aula. A rede pú- batalha, pois vale a pena.
blica de ensino urge seja reestruturada,
repensada,
para
Era o que tinha a dizer, Sr.
atender ao preceito constitu- Presidente. (Muito bem!)
cional
de receber todas a~
Durante o dfscurso do Sr.
crianças
brasileiras.
E
Francisco Rollemberg, o Sr.
necessário prestar obediência
à Constituição, para garantir
Antonio Luiz Maya, Suplente
os __ di rei tos
absolutamente
de Secretário, deixa a cadeira da- presidêncfa,, que é ocuprioritários aas crianças e
ad_ol escentes.
pada_ pelo Sr.
Aureo Mel lo,
Enfim,
todas as medidas do
programa ideal teriam que culminar no cerne da questão: a
distribuição de renda. Enquanto permanecer essa situação de
pobreza, onde percentuais altos da população ou não têm
emprego fixo ou têm emprego
mal
remunerado, haverá crianças morrendo (a cada 20 mi nu-tos morre de fome uma Criança
de menos de 4 anos);
haverá
crianças sem escola, adolescentes explorados nas ruas;
haverá criminalidade infantajuvenil, uso e tráfico de dro-·
gas envolvendo menores; haverá
meninas trocando seu corpo por
comida e bebês sendo abortados
criminosamente.
Nós todos que estamos nesse
Congresso participamos da e1aboraç~o da Constituição e procuramos,
segundo
convicções
até opostas. dar um cunho essencialmente humanitário
ao
conjunto dos prece i tos.- Mas
nossa intenção de garantir,
nesse texto. que a justiça social se estabelecesse não foi
e não é suficiente.
A luta que temos pela frente
é de_ longa duração, temqs que
permanecer atentos para exigir
que se cumpram as determinações da Carta, de modo que oportunidades de trabalho diQno
sejam oferecidas aos adultos,

Suplente de Secf'etário.·

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - A presidência lembra ao

plenário que no pr~6ximo dia 20
do corrente, às 14 horas e 30
minutos, será realizada sessão
especial do·Senado,
destinada
a homenagear a memória do exSenador Daniel Krieger, de acordo com deliberação desta
casa ao aprovar requerimento
de autoria do Senador Alberto
Hoffmann
e
outros
Srs.
senad6res.
O SR-. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a presente
sessão,
designando
para
a
ordinária de segunda-feira a
seguinte

ORDEM DO Dlf
-

1 -

PROJETO DE LEI DO DF
N° 48, DE 1990
- (Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, c
-~do Regimento Interno}
Votação.
em turno único. do
Projeto de Lei do DF n~ 48, de
1990, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que
altera- dispositivos das leis
que menciona e dá outras proVidências, tendo

Sábado 17

PARECER
FAVORÁVEL,
sob
318, de 1990, da Comissão

n~

-Do Distrito Federa1.
2--

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 94, DE 1990
(Em regime de urgência,

nos termos do_ art. 336, c
do Regimento ·rntérnô)

Discussão em túrno único, do
Projeto de Lei da -Câmara n~
94,
de 1990 (n" 5.808/90, na
Casa de origem), de inic1ativa
do Presidente da RepúbliCa,
que dispõe sobre a .dis_tr1Pu1ção -de efetivas Oficiais da
Marinha em
tempo
de
paz
(dependendo de parecer).
- 3-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N~ 128, DE 1990
(Em regime de urgência,
nos termoS do art. 336, "C
do Regimento Interno)
Discussão, ·em turno único, do
Proj et_o ·cte Lei
do senado · n~
128,
de 1990, de autoria do
Senador João Lobo, gue -dá nova
redação ao -art. 3-'1: da Lei" n~
7.940, de 20 de dezembro de
1989,
que instituí a taxa de
fiscalização dos mercados de
títulos e valo·res mobiliários
e
dá
outras
pr-ovidências
(-dependendo de pare~er.)
-

4-

PROJETO DE LEI DO DF
· N° 60, DE 1990
(Em regime de urgência,
nos termos do_ art. 336, c
do Regimento Interno)
DiscuSsão, em turno único, do
Projeto de Lei do DF_n~ 60, de
1990,_ de in-iciativa do Gover.::
nadar do Distrito Fede-ral_. gue
autoriza o Poder ExecutivO a
abrir créditos adicionais até
o
limite
de
Cr$
23.478.444.000,00 ___ (vinte
e
três bi 1 hões,
quatrOcentos e·
setenta e oito milhões.
quatrocen_tos e quarenta e quatro
mil cruzeiros),
e dá outras
providências
(dependendo de
parecer).

5 -PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 54, DE 1990
(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, c
do Regimento Interno)
Discussão. em turno único, do
Projeto de Resolução n~ 54, de
1990, -_de autoria qo Senador
Mauro Benevides e outros ~e
nhores Sehadores, que estabelece normas para a posse dos
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Deputados

Distritais, eleitos

a 3 de outubro de 1990,

regula

a eleição da Mesa da Câmara
Legislativa e a solenidade de
posse do Governador e ViceGovernador Do Distrito Fede·ral, eleitos na mesma data,· e
dá
outras
providências
(dependendo de pareceres).

1990, de autoria do Senador
Mauro Benevides e outros Senhores Senadores, que dispõe

sobre a realização Pe concurso

público para o preenchimento
do quadro de pessoal da Câmara
Legislativa do Distrito· Federal, e dá outras providências
(dependendo de parecer).

s-

~-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
NS!. 61 ,

OE 1990

(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, c
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução n~ 61, de

7

Projeto

de Le_f do Senado, n.íi.

de

autoria

Senador Sflvio Name, que caracteriza a prática da tortura, o tráfico ilfcito de entorpecentes e drogas afins,
o

terrorismo

e os crimes consi-

derados hediondos,
tornando
eficaz o inciso XLIII do art.
S.íl. da Constituição da República Federativa do Brasil e dá
outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - Está encer'rada a sessão.

MATÉRIA A SER
DECLARADA PREJUDICADA

371, de 1989,

7043

do

(Levanta-se a sessão às 13
15 minutos.)_

horas e

República federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11
TERÇA-.I:''BlRA, 20 DE NOVEMBRO DE l.99o

ANO XLV- N" 157

BRASfLIA- DF

SENADO FEDERAL
-SUMÁRIO
1 --ATA DA 184• SESSAO, EM

19 DE NOVEMBRO DE 1990
1 .1

ABERTURA

1. 2

:.XPEDIENTE

Referentes

às

seguintes

Recurso i ntE;!rposto. pel_o
Deputado
Mendes
R i be_i r o

contra decisão da Presfdên-

cia do Congresso em questão
de ordem levantada, sobre

aiegada violação do direi_t_Q_

voto·

do

parlamentar

quando ut i 1 i zado o p_rocesso

simbólico de votação._

- Projeto de Resolução nQ

72/89, que altera a Resolução n~ 157/88, que estabe-

lece normas para que o

Se-

nado Federa 1 exerça a com_petência de Câmara Legisla-

t1va do Distrito_ Federi'-1.

- Projeto de ~ei Oo Senado n~ 76/88, que disp6e sobre

o Mandado de .. Injunção.

- Projeto de Lei do Senado
256789. que· dispõe ·sobre
a declaração _de nulidade
dos atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio
e a posse das terras índigenas, ou exploração daS
riquezas naturais do solo,
dos rios e dos lagos nelas
n~

dá

outras

- Projeto de Lei dÓ Senado
335789, que reQulaménta
o art. 227, § 6~ da Consti-

- Projeto de ~ei do Senado n~ 63/90, qué dispõe sobre a proteção do salário
contra retenção dolosa e dá
outras providências.
-

de

e

providências.
n~

1.2.1- Pareceres
matérias:

existentes

tuiçã-o Federal, dan-ao nova
redação ao i_ tem_ 1 ~ do ~rt.
52 e 7~ do art. 54._ _da
Lei
n~ 6 .•015, de 31 de dezemb.ro
de 1973.
n~

o

Projeto de L e i Oo Senado·
33g7s9, que regulamenta
art. ·f3?~da Constituição

FecjerC~:l.

- Pro. Je.-to ·de Lei do· Senado n"º-_ $77/89, qu~ _altera
dispositivos
da _ Lei
n~
3.071,
de 1u/1/16 e
do

Decreto-_L_ei
n-2
4, 657,
de
4-9-42.
·dá outra-S! pro v i..;..

·e

_dênC:ias.-

-

~

Proieto ôe _Lei do Sefiado

n~
22/90
~C_Otnpl eme-ntar,
que· altera o art. 36 da Lei
Complementar n.2 41,
de 22
de dezembro de 1981.

- Projeto d_e Lei do Senado
n.2 55/90,_ que dá nova· redação· à Seção IV, do Capftulo
li, do Tftu.lo VIII, da Consol i daçãõdas
Leis
do
Trabalho.

--Projeto de--Lei do SSnado
163/90. que estabelece

·n~

prazo para os mandatos dos
atuafs GOVernãdores dOs Estado~ ___ de
Ror a i ma e do
Amapa. _

1.2.2 - Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado
1""!.2. ·2_1 qzso,
d~
autor i a do

Francisco
Rollemque acresc.e.n·ta di :;s.posit1vo ao ar-t._ 1~ d.a_ Lei n.!l.
7.96Q,_ de 21 de d_Bzembro de
1S89, que dispõe sobre prisão
temgorári a.
. _ pa_ra
áütor.ízá--1 â nOs éas-às ae
furto. que e.sPeCif_ica.· ·

Senador
bSr~,

1.2.3

PrBSidência

Comunicação

da

_Prazo. para apresentação de
êfriendas aos Projetas de Lei_
Senatio
n~s
25"6/89 _E;
22/90-C.omp-1 ementares.
·

do

1.2.4 - Oficies
-·

.

-- NS!. 70/!:lo, do
da Comissão de
ção, vustiça e
comuni cahdo a.com

Pres·i dente

Cohstitui-

Cidada"n!á,

aprovaçao,

emenda · dO __ Projeto de

Lei do Senado n~ 33_5/89,
gue regul.a_menta o art. 227,
S 6~. da constituição Eede-

ra 1 • "dando nova redaça_o ao
item 1.2. do art. 52 e 7~. do
art. 54 da Lei n-'1; 6.015, de

31-12-73.

.

N~

71/90, do -P_res i dente
da Com i ssão de Cons ti tu i -

ção.
Jus_tiça _e_Cidag_çmifi!.,
comunicando a aprovaçao com
emendas do ProjetO de Lei
do
Senado. nR- 76/88,- qUe
disp5e _sobre o mandado de

in.júnção.
.....,

N~

~5i_90,

do Pr.es i dente

da Comissao de CohStituiç.ão.
Justiça e Cida9ania,
comunicando a aprovaçao do

Projeto de Lei do Senado nA

338789,

art.

que

135 __ da

Federal.

regulamenta .,..c
Consttt.uiçao
-
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EXPEDIENTE
CENTRO OAÃFICO DO SENADO FEDERAL

DIA~ DO CONGIIESSO NACKJNAL
Impresso sob a responubehdade da Meu do Sen.-do Federal

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Oiret.or Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOsE OE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Industrial

Semestral ..............................................-: ..... :~··. Cr$ 3.519,6S

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

80/90, do Presidente

N~

da Cerni ssão

ção,

de _ Const i tu.i-

J.)ust iça_

comunicand~_a

e·

c·1 dadan ia,

aprovação

do

Projetb de Lei dq· _Senado n.ll
163790, que estabe1·ece pra-

zo para os mandatos dos a:-tua is Governadores dps
Es--

tados

Amapá.

de

Roraima

e

do

N~

82/90, do Presidente
da Comissão- de Constituicão,
Justiç_a. e _Cíç;tadania,
Comunicando a aprovação do
Projeto _de Lei do~-Senado n~_
377789, que alte_ra_d-ispositivos da Lei. nA 3.071, de
1~-1-16 e do Decreto-Lel nA
4.657,
de 4-9-42, e dá outras providências.
N~ 8_3/E!O, do Presidente
da Comissão de Const.ituição,
Vustiça- e Cidadania,
comunicando a aprovação do
Projeto de Lei do __ Senado n~
?5/SOL que dá nov~~ redação
a Seçao IV, do Cap1tulo II,
do Tftulo VIII da_ Consol idação das Leis _do .tr~ba 1 ho.

1.2.5
- Comunicação
Presidência

da

Abertura _ d_e prazo de_ 5
dias para interpo_sição de
recurso,
por um décimo da
composição da Ca~ª'
para
que os Projetas de Lei do
Senado nAs 76/88 * 335; 338,
377/89,
55 e 163/90, sejam
apreciados pelo Plenário.

1.2.6- Requerimento

1.2.7

Comunicação

l1ragem 2.200-exempla_res.

Resolução n~ 1~7/88,
que
estabelece normas_para que
ó Sénado Federal, exerça- a
Cõri1petênc_f_a_ de -câmara _Le-gisl~tiva
do
Distrito
Federal.

1. 2 .a
expedtehte

Discursos

do

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
- Programa de Oncologia
Pr6-0con. D.ocumento_ e 1 abo·rãdo pei"o Mini stérlo
da
Saúde sob o _t"fti,Jlo_ ."Câncer
no Br~sil".
·
SÊNADOR MAURO B"ENEVIDES Apelo_ ao ·Ministro dà InfraEstrutura no sen~ido de rever __ a--decisão sobre a -extinção do,_CIF Uniform~.
_SE.NADOR OD~Cl R SOARES
Dificuldades
en-frentadas
pelo Plano Brasil Novo. -Maté.rias pub1 ícadas no l..lornal
dQ~asil sob
os títulos
"Mã.rgem de lucro no Bras i 1
está entre as mais. altas do
mundo" e
"Momento difícil
para o plano_ de estabilização econômi ca do governo" .
SENADOR RAIMUNDO LIRA
Reflexões sobre _o atu_al momento da ecOnomia· Br-asileira. Situação do setor automobilíStico nacionã1 ._
~ENADOR
NEY
Tome rto País.
Cepa 1 __sobre ~

MÃRANHÃO - A
Rmce_lae'rto:ar'.·o da
15

1

da

Arquivamento em definiti v o do Projeto __ Qe Resol_ução nA 72/89, que altera a

Projeto

de

Lei

do DF

n~

48, de 1990, de
iniciat·iva
dó Góvernador dd Distrito

Federal, que ·altera- dispositivos oas lei.s que menc-iona e· dá O\Jtras providênciaS. Apreciação adiada ~or
falta
de quorum para
o
pros_segu i menta da sessão.

Proieto _de Lei da Câmar~
94,
de
1990
_ (_n_
5.808790,
~a
Casa
de
n~

origem), de inic_iativa do
Presidente
da República,
que dlspõ'e _sobre a distr-ibuição de efet1vás de Ofi_cia1s da Mar1nha em tempo
de paz. Aprecfação adiada
por fa 1 ta de quorum .P.ª-.ra o
p~osseguimento da ~o.
Proj-eto_ " de Lei do Senado
128, de 1990, de autoria
do Senador .-- 0oão Lobo, que
dá nova redaÇão ao· art.
32
da Lei
n~ 7.940, de 20-de
dezembro de f989, que instituí a taxa de fiscalização doS me·rcados de t í tu 1 os
e valores m-º.bi1 i_ários e _dá
o~tras
providências. Apreciação
adiada por
falta
de quorum para o pr_osseguim~nto da seS:são.
. _
Proje_to --cte ---Lei -_do--DF--nA
so·. de" "1!390, de· inicia-ffva
do Governador do Distrito
Federal, que _autor_t+a o Poder ExecutiVo ·a abt'i r créditos· a:cticiónâJs até q
limi te -_de Cr$ ......__ ... ~. -...•
23,478.444.0.00,00 (vinte e
t·rês bi 1 hõe·s,· quatrocentos
e setenta e otto .. mflhões,
quatrocent_os _e ql,.!arenta e·
quat-ro_ mi.l ,Çt_U~ef_rO!O, e 'dá
outras providências. Apreciação
adiada por
falta
de quorum para o prosseguiment6 da -~essã.o :· ·
n~

Projeto

áe _ResOlução_ -nQ

54, de 1990, de autoria

1.3- ORDEM DQ DIA

N~
430/90,
de- autor i a d.o
Senador Odaci r S_oãres e ot.rtros,
solicita-ndo a tramitação em conjunto da matéria corre-lata tratada pelos
PLS n"s 213/89 e i79/&.9.

Presidência

~

dei'

Senador Mauro Benevides e
óutros Senhores ~enad_Q.r-e_s,
q~e
estabelece normas para
a-poss·e dos_ Deputado_s Distritais, eleitos a 3 de Ciutuoro de 1990, regula a e1 e1 ção
da _Mesa da Câmara
legislativa_ e a___ solen"idade
de posse do governador .e
vice-governador do Distrito
Fed!:!:ra 1 ,
e 1 e i tos na .mesma
data, e dá outras provi dên_c1a. Apreciação adiada por
fa i ta
de quorum para
_·o
prossegui mente· da sessão.-
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Resolução

n~

de 1990, de autoria

do·

Senador Mauro Benevides e
outros Senhores Senadores,
que dispõe sobre a realização de concurso
público
para
o preenchimento do
quadro de pessoa 1 -da Câmar:a

Legislativa do Distrito Fe-

deral, e dá

outras

provi-

dências. Apreciação adiada

por falta de quorum para

prosseguimento da sessão.

Projeto

de

o

Lei do Senãdo

n.ll 371, de 1989, de autor-ia

do Senador Silvio Name, que

caracteriza

a

prática

da

tortura,
o trá-f1co i 1 fci to
de-entOrpecentes- e
drogas

afins,

_o_

terrorismo

e .os

crimes consi-derados hedion-

dos,

tornando

efica~

o in-

c...iso XJ..IIJ do _a_rt.
511.. da
. .Const i _tu i ção da Repúb 1 1caFeder'çftiva_ do- 8rasf1
e \ d.~.
'o~.:~trª-5_

·pr-o\ridêncfaS. Apt""e-Claçao
adtada por
_falta
de quorum para o_prosseguimento da sessêo ..

1 . 4 ENCERRAMENTO
2 ':: DISCURSO PROFERIDO' EM
SESSAO ANTERIOR
i,
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~DO Senador Leite CbaVes,pronunci_aáo_ na i- SeSsão -de
1_;2-1 0-90 (Republ i_,cação).
1

\, 3 - DIRETORIA-GEkAL
_ 'EXtrat_o
45/90

·ae

COntrato r{~

- MESA-DIR~TORA
5 ~ LÍDERES E VICE-LÍDERES
,DE PARTIDOS
~

6

SO~S

-

COMPOSICÃO~

PERMANENTES

DAS COMIS-

Ata da 184ª Sessão, em 19 de novembro de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência dos Srs_ Pompeu de Sousa e Francisco Rollemberg
ÀS

14

ACHAM-SE

HORAS

E

3.0~ 1!11 Nl!TOS •

PRESENTES _QS

.SRS.

SENADORES'

Alexandre Costa ~_Chagas Rodrigues- Francisco Rollemberg
Lourival
Baptista- Gerson
Camata- Voão Calmon- Antônio
Alves
Meira Filho- Mendes
Canale - Rachid Saldanha Derzi
Lei te Chaves - Af.fo_nso Camargo -Alberto Hoffmann.

O SR.

PRESIDENTE (Francisco

Rol 1 emberg) - .A lista de presença acusa o comparecimento
de 13 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão,
Sob a proteção de Deus,
ciamos nossos trabalhos.
O Sr.

1~

ini-

Secretário procederá

à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERE_$

PARECER NO 355, DE 1990
Da Comissão de Constituição, ~ustfça e Cidadania incumbida de emitir parecer
sobre c Projeto de Lei do
Senado
no 63, de 1990 que
11
0 i spõe sobre a proteção do
salário contra retenção dolosa e dá outras providências''·

Relator: Senador Ronaldo Aragão
De autoria do SenadOr Nelson
Wedekin,
o projeto em tela
visa ~punir como apropriação
i ndébi ta nos .termos da. 1 e i p~
na 1 ,
a
retenção do 1 os a do
salário, sempre que es_ta não

seja fr'Uto de caso fort_u 1 to ou
força maior;

Regimento
Fepera 1 .

Interno

d9

Senado

Nesse
sentido,
conciufmos~
Ao justificar sua proposta, o pelo seguinte
Qarlamentar alega que
1
'1;;6do:;. ·o~ _çlou:trJhadore:s e juREQ_UfR!MENTO N-2. 430, DE 1 S90
ristas do Direito_do Trabalho
são unânimes em af_i rmar que o
Requeiro, nos· terinos do art ipagamento ·das saíãrios é a g·o 258--do_Re-gimento Interno do
principal
Obrigação do empre- Senado Federal _que V. Ex~ progador em contrapartida à_venda videncie. a tramitação em conda
força
de
trabalho do junto
da matéria correlata
empregado.Assim,
a prestação tratada pelos PLS nQ 213/89 e
dada pela lei aos salários. 179/89
~
principalmente no caso de retenção doloSa, deve Ser impeSala das Comissões. 13 de norat1va e revestida de penali- vembro
de
1990.
- Odac1r
dade
grave,
haja vista o Soares, Presidente em exercf-.
carãt:-er
a 1 i menta r
dos cio_- Ronaldo Aragão~ Relator
salários. -não podendo- o traba- NaPor ~únior- W1lson Marlhador, em momento algum, dele tins ~_Uosé Fogaça - Francfsco
prese;: i ndi_r".
·
Rollemberg - ~utahy Magalhães
ilustr~

Efetivamente,
esta é uma medida que se faz necessária
tendo em V f Sta ç:)s_- ~busos _que
freqOentemente acontecem nesse
sentido.
Além do maisL tratase de uma regulamentaçao prevista no art. 7~. inciso X da
Cons1;:ituiç:ão Federal .. Tal_ dispositivo e fruto de antiga aspi ração dos traba 1 had_ores e
sana uma gr~ve
injustiça. o
presente projeto veio concretizar uma conquista alcançada
pela classe operária por ocasião da Assembléia Nacional
Constituinte.
Entretanto,
cumpre-nos salientar que outros dois projetas de. lei _d9 S.enado Federal
que versam sobre a - matéria,
encontram-se
em
tramitação
nesta Casa. Tratã-_se do PLS n.!l.
213/89 e PLS nA 179/89.
·
Assim sendo, ·:entendemos que o
pre_sente, proj etc tenha tramitação em cQnjunto_cpm os PLS
n.!l. 213/89 e J"79/89 nos termos
dos ~rtigos 258, 259 e 2?0 do

t

- Severo Gomes - Mansueto de
Lavor
~osé
Paulo Btsol
João Menezes.

PARECER NO 3S6, DE 1990
Comissão de Constitu1çao, uustiça e Ctdadanla,
sobre
recurso
interposto
pelo Deputado Mendes Ribetro
contra decisão da Presidência do Congresso em questão
- de ordem 1evantada por s .
exa, sobre alegada violação
do direito de voto do parlamentar quando utilizado o
processo
si mbó 1 i co
de
votação.
~a

Relator: Senador Áureo Mel lo
Vem a esta Comissão, atendendo-_ a ,despacho do então _Pr;es idente dq Senado, Senador Humberto Lucena,
recurso interposto pelo Deputado M~ndes Ribeiro da decisão da fresiàên,cia do Congresso em Questão de
ordem levantada por S.
ExA,
sobre alegada violaÇão do dire_i to de voto do parlament~r
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quando utilizado o processo
simbólico de_ votação, ocorrida
na

no

_sessão

dia

14

conjunta_ cea 1 i zada

fevereiro de
à vot-ãção em
turno único da Medida Provisória n~ 27, de 15 de janeiro-de
1989, que "ext 1 ngue orgãos da
1989,

de

déSt i na:da

adm_i ni stração f_edera 1 çli retÇl e
dá outras providências".

Inicialmente, cabe a esta comissão. em reparo à decisão da
Presidência, que despachou a
matéria à Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
invocar o _ d i_sposto no art.
131, § 1~. do Regimento Comum,

que diz textualmente:
"Art. 131
.........

~ ~·

.. _.... _.... -~. ~

~

§ 1A Apresentado o recurso,
que não terá efeito suspensivo,
o
,presidente, ex
officio ou por proposta do
recorrente,
deferida pelo
Plenário, remeterá a matéria
à Comissão de Constituição e
~ustiça da Casa a
que pertencer o recorrente."

Tratando-se de deputado, obviamente o assunto deveria ter
sido encaminhado à Comissão de
Constituição ~Justiça da Câmara e não à do Senado.
Este fato. porém, não' invalida a apreciação da controvérsia por esta comissão, independentemente,
do exame que
po_derá ser feito congénere dã
outra Casa do Congresso,.
A questão de ordem levantada
pelo ilustre Deputado Mendes
Ribeiro baseoU-se no- entendimento de que a Constituição de
1988 eliminou a modalidade de
votação simbólica com a representação do voto de liderança.
Entendemos, salvo melhor juízo, que o novo texto_ constitue 1 o na 1
não
i nevou
nesse
particular.
A redação vigente do art. 47
foi enriquecida com as expressões grifadas:
" ... ,__ as deliberações de cada Cªsa e de
suas comissões serão tomadas
por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus
membros", ficando i na 1 terados,
por conseguinte, os fundamentos anteriores constantes do
art.
31
da Constituição -de
1967, nos seguintes termos:
"Art. 31 -Salvo disposição
constitucional em contrário,
as deliberações de cada Câmara serão tomadas por maioria de votos,
presentes a
maioria de seus membros.
Entendemos, também, que modalidades de votação e seu processamento constituem matéria
eminentemente regimental, sen-

do

convenientemente

tratados

nos_ regimentos internos de am-

bas as C~sas ·e no regimento
comum, ineX i st 1ndo,
portanto;
a alegada controvérsia. -
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Feitas estas considerações,
manifestamos a nossa convtcção
de que deve ser negad.o provimenta ao recurso interposto
peTci Deputado Mendes Ribeiro
da decisão ·do Presidente do
Congresso sobre questão de ordem levantada por ocasião da
votação da Medida Provisória
nR- _27, de 15.-1:-89.

Em
socorrO-"a esta afirma_ção,
convém lembrar· qti~. tanto ci Regimento da Câmara dos Deputados como o db _ Senado Federal
sofreram revisões substancia is. po_steri ormente à questão
Esse, o PareCer.
de ordem sob eXame, em atendimento às novas
disposiçõe;
Sala da C_omissão, 13 de no.:.
constitucionais atinentes ao vembro
de
1990.
- Odacfr
proce~sso legislativo, hão ·con'- Soares, Pcesidente
em exercltemplando a hipótese levantada cio
- Aureo
Melo Relator
pelO ilustre recorrente,
como - Maurfcio Corrêa - ~oão Menese vê,
a seguir, na· texto do zes- Francisco Rollemberg
art. 293, extraído do novo Re- Antonio. Luiz Maya
Afonso
gimento do Senado,
primeiro Sancho ~utahy
Magalhães
subsidiário
do
regimento Severo Gomes - Leite Chaves __ comlJm·:
Wilson Martins- Nabor ~únior
-Me1ra Fi"lho- ~osé Fogaça-

"Art: 293
No processo
Simbólico observar-se-ão as
segUintes normas:
I
_- os- senadOres que aprovarem·a·matéria deverão'permanecer
sentados,
-levantando-se os que votarem
pela rejeição;

Il
o vOto _dos 1 í deres
r:-epre_sentará_ o de Seu·s- 1 i d_eraerõ_S presentes, permiti da a
de-Claração de voto em docu-me-nTO esc ri to a ser encaminnaao à Mesa para publicação;

III
se for requerida vefifiCàÇão da votação,
será
ela repartida pelo processo
nomi na 1 . "
Chamamos a atençao, também,
pªra o texto do art, 45 do regimento eomum ao qual se subordinaram os
procedimentos
adotados naquela sessão e ignorados pelo Deputado Mendes
Ribeir•o na ocasião e que serviram de rªspaldo ao presidente.. qi,Je dirigia os trabalhos:

"A ri:. 45 - !';la votação pelo
processo slmbolico, os congressistas que aprovarem a
---matéria deverão permanecer
sentados,
1evantando-se os
que·_ votarem pela rejeitação.-o prOnUnciamento dos líderes
representará o voto de seus
liderados presentes, permiti da a declaração de voto·-"
HaVendo d-iscordância de ·qualquer
parlamentar
presente
quanto ao sentido do voto dado
pelo líder representativo do
número de integrantes da Bancada de determinadO. parti do,
Poderá aquele declarar o seu
voto contrário, ou, se o pref~rir~ __ sol ic1tar,
nos termos
reQimentais,
que a
votação
SéJa feita pelo processo nominal, providência eficaz quando
o parlamentar deseja exprimir
soberanamente o seu voto. ·

I

Mauro Benevides.
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Da Comissão de- Constituição, ~ustiça e Cidadania,
sabre o ProJeto de Resolução
nQ 72, de 1989, que 11 altera
a Resolução nQ 157/86, que
estabelece normas para que o
Senado Federal exerça a competência de Cámara Legislativa do Distrito Federa1 11 •
Relator:

COrrea

Senador

Mãurfcio

De autoria do nobre Senador
Fernando Henrique- carQqso,
a
proposição em epígrafe, ora
submetida à nossa ·consideração,
tem por objetivo alterar
o parágrafo único do art.
2A
da Resolução n~ 157/88, a fim
de que se faculte aos Deput~
doS Federais eleitos por Brasília e com assento na Câmar~
dos Deputados, encaminhar à
Comissão do Distrit.o Federa),
proposta de emenda aos projetas em tramitação.
_
argumenta o
A justifjcá-la,
ilustre proponente que a medida visa a cprrigir omissão daquela Resolução.
que permite
aos Deputados do Qistrito Federal a apresentaçao de ante
projeto mas não o Têz em r~la
ção a_emendas aos projetas em
trâmite,
concluindo o· seu entendimento de que esta faculdade é necessária, --pois só assim se garante a partiCiPãção
no processo legislativo, de
todos os segmentos socials representados
no
-congresso
Nacional.
·oevemos salientar, a priori,
que para nós a matéria trazi;..
da a exame não constitui .~uid
novis parà as nossas reflexões, uma vez que sobre- a·-rtreS...;
ma já cogitáramos quando 9
dispositivo objeto da alteração em apreço foi
incorporado
a citada Reso-lução.
--
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Infl.uenciaram-nos.
naquela
ocasião.
fatos históricos e
situações juridicas que sempre
revelaram o Distrito Federal
como
unidade federativa su1
generis, a
cujo
-respeito
discorremos.

de Teveré1ro de 1891, mesmo
antes de alt~rada pela Emenda
d~ 1926, ao_ preconizar o ex~~
Clcio·
do Poder: Legislat1vo
pelo Congresso· Nacional,
foi
incisiva ao definir que 11 a Câm~ra dos Deputados e o- SenaQo
Federal
~rabalharão separadamente" . A Câmara Qos Deputados
era composta.d~__ representantes
do povo eleitos, pelos Estados
e pelo Distrito Federal, mediante sufrágio direto, garantida ·a representação da minor i a. e o senaao.. i nte!j"rado em
número de . três s·enadores por
Estado e três -pelo Distrito
Federal,
eleito.s pelo _·mesmo
modo. o. ,Congresso Nacional,
-além de 11 prover a instrução
secundária np· Dis-tr"!t.o _Federal~~.
teve_ incluíqa no âmQito
da sua compétênci a, c·om a Emenda de 1926. "1 eg is 1ar sobre
a órgaMlZãÇão municipal
do
Distr1to Federal, bem:-como sobre a polícia, o ensino superior e os demais serviços que
na Capital
forem reservados
para o ~over:-no da União".

Pela Const1tU1ção Polftica do
Impérito. de 25 de março de
1824,
o Poder Legislativo,
como um dos quatro poderes politicas. por ela reconhecidos
(Legislativo, Moderador,
Executivo e Judicial), era delegado à Assembléia Geral que se
compunha de duas Câmaras: Câmara de Deputados e Cã~ara de
Senadores ou Senado~ A época,
a não ser nas sessões convocadas para o trato das relevantes matérias da atribuição da
Assembléia Geral, da qual participavam os Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da Nação - tratamento este
conferido por lei aos membros
de ambas as .Casas Deputados
e
Senadores reuniam-se nas
suas respectivas Câmaras, para
discussão e votação das matérias que lhes eram pertinensurgiu assim pefa primeira
tes,
eis que assim dispôs a vez, a expressão Distrito Fecarta de Le i de 1824: "2 pro- derãl ~ ConStftüfdo pelo antigo
posição,· oposição e aprovação ·munic1pio neutro, "continuando
dos projetes de lei compete a a ser a Capital da União, encada uma das Câmaras".
quant.o outra coisa. não-deliberar o Congresso", porém direCada Província estava repre- , tamente governado pelas auto-·
·
sentada por tantos Senadores ridades -federãls.quantos fossem metade dos seus
respectivos Deputados, garano Senado Federal:- na carta
tindo o-mínimo de um Sehãdor. Po 1ft i ç_p Qe 1934,
funcionava
como colaborador da Câmara dos
O Senado era composto de mem- Deputados no exercício do Pobros vitalícios e organizado der Legislativo e era "incumbipor
eleição
-pr.ovincial do de promover a coordenação
(indireta) mas em listas trf- d.9s Poder.es Feder.a is; manter a
plices, sobre as quais o Impe- continuidade administrativa e
rador escolhia o terço na to- velar na_ ooservâné1â da constalidade da lista.
Além dos tituição. compet1ndo_-lhe exeleitos, só os Prfnc·ipes da clusivamente a iniciativa das
Casa Imperial eram considera- leis sobre a interve~ção fededos Senadores pór dfreito, com ral, -e, em geral das que inteassento- no senado ao chegarem ressassem determ1hantemente a
à idade de 25 anos.
um QU mais ·EstadOs:
Vale lembrar que na viQência
da Constituição do Impér1to e
até o advento da Lei n~ 16, de
12 de agosto de 1834. as atividades legislativas específicas de cada província eram exercidas pelo respectivo Conselho Geral da Pronvfncia, excato na Capital do lmpérito,
por inexistência do_ ~eferido
Conselho.
Sobre esta éXceção,
a Lei de 12 de outubr.o de 1832
disciplinou que na legislatura
seguinte os el ei.tores dos Deputados se manifestassem. Com
o referido Ato Adicional de
1834, os Conselhos Gerais, em
todas as provi nci as,
foram
substituídos com o título de
Assembléias Legislativas Provinciais.
·
Proclamada a República, reunidas
as
Províncias
.pel·a
amálgama da Federação, constituindo os Estados Unidos do
Brasil,
a Constituição de 24
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interesses. COm sua edição fo~
ram dissolvidas a Câmara dos
Deputados, o Senado Federal,
as
Assembléias Legislativas
dos Estados e
aS.
Câmaras
Municipais.
~

~

~

Pela Lei Constitucional n.st
13, de 12 de novembro de 1945,
via da qu-al ·a Assembléia .Constituinte .foi convocada com poderes ilimitados para elaborar
e Rromulgar a Constituição .ào
Pais, o COnselho Federal passou a
·denomí har-se
Séniido
Federal.

Já Pela Const'ftuição de 18 de
setembro de 1946, as reuniões
~m sessõ_es conjuntas da Câmc;~.ra
dos DepLI't?tçio~ e.Se!_1ado Feqer:-~.1
eram .. adstr~_tas as. mater:1as
constantes dos arts.. 41 e 66.
este no referente à competência exclusiva do.Congresso Nacional e- sem relacionamento
especifico com
o
DiStrito
Federal.
A Ca~ta Magna de 46,
no seu
.arti~o
25,
assim
dispôs:
"O D_, s_t r i to Federal
será administrado por Prefeito
de nomeação do Presidente dª
Repúblíca, e terá Câmara eleíta
Pelo povo,
com funções
1egi s 1ati vas", reser-vada à 1 ef
federal a organiZçaão administrativa e judiciária. . .
_ .
-A. servir como precedente em
apoio à tese defendida na proposição ora em exame, poderiamos c i ta r o ar'tj go 3_g_ da E-menda Constitucional n.D. 3, d.e
(pÇJrtanto,
6 de junho de 1961
após a transferência da Capital. da Uoião para o Planalto
Central), cujo_ texto dispôs:
"compete ao Congresso Nacional
fixar a data das primeiras eleições de representantes do
Distrito Federal ao Senado Federal, à Câmara do_s Deputados.
e à Câmara do Distrito Federal, e exercer, .até que esta
se instale,_? função legislati v a· em todos os assuntOs · da
Competência
do
Distrito
Federal".

Vale tra.zer .. à lembrança, como
curiosidade, o art.
94 . da
Const i tu. i ção de 1 ~34, .dispondo .Tbdavia, ·convém·-lem.brar qúe ·a
sobre situação inversa à colo- -norma veio inserida numa emencada no parágrafo único do da ··const i tu c i on'a 1 · q'ue, no parart.
2.D.
da_
Resolução
n~
ticular, sequer chegou a ser
157/88:
"Art: ".94. - O Senado cumprida.·
~·Federa·l,
por deliberação do
No mesmo sent·ido adveio a -Eseu Plenário, poderá propor à
cons i_d§:ração da Câmara dos De-· menda Constitucional n~ 17, de
putados projetes de lei sobre 26 ·de novembro de 1965, cujo
maté.rias nas C!Oais não tenha art". -s~. § 7~ assim re:tou: ·"Os
de colaborar".
projetes de l_ei sobre ó Distrito Federal s'erão examinados
Na
carta Mãgna de -1 Q de no- em COmissão Mista da Câmara
vembro de 1937, o Poder Legis- dos Deputados e do Senado Felativo era éXercfdo pelo Par- deral e votados separadamente
lamento Naç1onQ1, com a cpla- nas duas Casas, obServados os
boração do· C.ohselho de .Econo- prazos estabelecidos nos §§ 3~
mia Nacional e .do Presidente ê ~_g_ pe~te artigo". Outra vez,
da República. O Parlamento Na- Emenda Constituçional.
cional,
por
sua
vez,
compunha..;;se·· ãa Câmara_ dos DeA Const i tu 1ção de 24 de j aputados e-·dõ-Col"\Sêlho Federal. n~iro de 1967, além de haver
Ao.. __ Conselho Federal coube· le- preconizado que "a lei disporá
g_islar para o Distrito Fede- sobre a organizção· administraral,
no referente aos seus ·-tiva ~judiciária do Distrito
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Federal e
dos Territórios", Distrito Fed~ral, bem assim a
acrescentou,
no § -1ll do a_rt. -estampada no art. SA do mesmo
17, que "caberá aO Senado
s- diploma regimentar, que lhes
cutir e votar projetes de 1e1 permite assistir às reuniões
sobre matéria trJbutária
e da comi sSãQ do ·DF, discuti r o
orçamentária,
serviços públi- assunto em debqte, enviar-lhe
cos e pessoal da Adm1nistração informações ou .e-sclarecimendo Distrito Federa1 11 ._,
tos, vedada,
entretanto,
sua
participação nas deliberações.
Ademais, assim Oispôs:
Ante o exposto,
entendemos
"Art.
45. .Compete_ a i nda que o projeto centrar i a o praprivativamente, _ao senado:
__ ceito constitucional_ transitório ré"'tromé-nc_ionado, concluinIII - ~eg1slar sobre o Dis- do.
as~im, pela sua rejeição.
tr i to Federa_l , na forma do
art. 17, § 1A e, -com-o auxíS?lla-das. Comis~ões, 13 de no.:
lia do
re~pectiyo
Trtbunal vembro
de
199.0..
--Odacir
de Contas,
nele exer_cer as Soares, Presld_ent-e_ em exerc"Íatribuições mencionàaas no cio -_Maurfcto Corrêa,
Relaart. 71;";
tor- ·Meira Fflho- Francisco

A Constituição federal atual,
ao disciplinar os direitos e
1iberd~Pes
básiças da pessoa,
visando a garanti-los, estatü1
çertos _remédios fundamentais,
de indole especial.
dentre
eles
incluiu c mandado de
injunção. Figura nov_íssima no
Dir_e.ito brasileiro,
uma vez
que nunca antes fora contemplada pelo nosso ordenamento
jurídico.

a;

"Este artigo 71
cuidou c;las
normas de fisca1fzação financeira e orçamentária da Uniao.
aplicáveis às autarquias.

A Emenda Constitucional nA 1,

de 17 de.outubro de 1969.
não
alterou o citq.do_ § 1_.12.do art.
17 nem o sentfdo _do inciso III
cto_ art. 45, renumerados estes
para irici-s6 V do art. 42.

Entendemos de bom alvitre, em
adjutóri o à ãp-réci ação da ma-

téria

subme~ida

~o

nosso exa-

me, trazer à
lembrança essa
sinopse da evolução pol fticoinstituciona) do DF e da competência legislativa que lhe
diz respeito, -por - enyolver
normas jurídicas congênitas.
Pertinente à hipótese cogitada na proposiçãQ ora ~m exame,
temos, na Constituição promulgada _a_ 5 de outubro de 1986, o
§
1A
do
ar t .
16 do A
DCT, verbis:

Rollemberg-

Leite

Chaves

A
Const.ituiçãO _vigente,
ao
criar este reméd_io, no seu artigo
SS!:,
§
XXI,
aSsim
estatuiu:

Nabor Júnior -Wilson Martins
-José Fogaça -Mauro Benevides -- Jutahy Magalhães - Antô-n1o Luiz Maya - l.loão· Menezes

· Severo Gomes - Afonso Sancho Aureo Me11o.

A

Da Comissão de Cons·t i tu i ção
e Jus t i ça sobre o Projeto de

Lei
11

do

dispõe

Senado

sobre o

Si sol

no

76/88

Mandado

"Coot:éder-se:-á Mandado de
Injunçã_o sempre que a
falta
de
norma
regulamentadora
torne inviável
o exercfcio
dos di r e i tos e
l i be"rdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à
cidadania."

inefetividaQe das normas
tucl_o_nafs.
de
conteúdo saciar; especialmente
nos campos jurfdic9. e edUcaci ena 1 têm preocupa-do os c i entistas _sociais br_asileiros .. Em
todas a~ Constituições brasileiras anteriores
de 1988.
essas normas defini dor as do,s
di rei tos_ inerentes ao homem e
ao
exercíc.io · da cidadánia
constaram como meras declarações de intenções com o mínimo
-de eficácia para serem ·consideradas jyrfdicas,
sofrendo a
suspensão dos seus efeitos, na
dependência a posterior atuação dos Poderes_ Constítufdos,
através da -e-dição de atos:e
elaboração de normas implementadoras da. _carta Magna.
jurídico-cons~i
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___ Injunção 11 •
· Rel ater:·- Senador
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que

de

loiosé Paulo

O projeto de lei do Senado,
em pauta, de autoria do Sena~
dor Ruy Bacelar, dispõe sobre
o M.:!ndato de Injunção_..
Na justificativa, o nobre Senador_ argü i u ã necessidade _.de
disciPlinar o Mandado de lnjunção por constituir
este
novo
-instituto
do direito~
brasileiro.

a

"§
1 A A competência da CâEstavam as normas cons.t i tucionai_s_ de_ conteUdo. socia"l
mara Legislativa do Distrito
Federal, até que se instale,
Apesar de norma constitucio- classificadas como ·_ mera-merite
justifica, programáticas,
será exercida pelo Senado nal au-toaplicável,
detentoras Qo
·que o mandado de injunção e~i~ mfn·imo de eficácia pàra_ se
Federal."
ge um rito mais rapido- para o manterem vigentes, nb entanto,
Portanto,
a reQra insculpida pronto reconhec_imento do df- des~19as de qualquer caráter
cogente·e i"Tnperátivo.
pelo legislador constituinte re_i to_.. _i nyocado.
nas Pisposições Transitórias
Foi através d~ criação -~ el à-·
não comporta disceptações no
Quanto à competê~cia foi adoplano
-doutrinário,
v·isto _tado c r i tér i o de acordo com o boração do instituto jurídico- _
processual
do Mandado de Inreferir-sª literalmente a Se- -Direito Processual~.
junç?o, com assento na Constinado Federal (obviamente o Caainda, a importância tui ç"ão, a forma de fazer o Gol eg i ado de SE!;ria(jõ"Fes) , e não a -~Aborda,
uma Comi ~são M.i.sta (integrada do mandado de injunção e o pa- verno executar as medidas cOnpel relevante que representará tidas de forma genérica na
por Senadores e Deputados).
-na efetiva aplicação da.s. nor:- Constituição destinadas à Sadas
necessiQades
Salvo nas Comissões Mistas, o mas constitucjpnais relativas ti~fação
condi rei to de. ofer~cer _, emerydas aos direitos e -liberdades e básicas da soei edade. e à
perante Com1ssao e inerente ao àas prerr-ogativas iner.entes à cretização. dos .O.ireitos_elêexe~cfcio da função legislatinacionalidade, à soberania e à mentares dq homem.
va do parlamentar, integrante cidadania.
O Manda_do_ de Injunção, inspida respectiva Gasa, sobtesainrado na lnjunctton do -direi to
do perfei.ta,
çomo efeito do- É __ o relatório.
- angloamericano,
trata-se de
p~incípio const1~uciQnal tran1 ;..;.-·As· garantia·s fUndamentais moda 1 "i da de espec i a 1 ~.de ação de
sitório, a dicção do parágra1o
único do art. 2~ da Resolução insculpidas -na Constituição, conhecimento com alguns mati157/88,
que faculta aQ·s depu- mesmo_~-aquel as que_ .contêm exce- zes tfpicos,
da_ mesma forma
tados fer.ais eleitos por Bra- ções Ou que_comportam regula- que o Mandado de Segurança sesília e com assento na Câmara mentação quanto ao modo de s~ ·gue o r:- i ·to suma r 1 ss i mo,. uma
const i tuem-s_e vez que deve ser esse o ma 1 s
dos DeputadoS encamlnhar
_à rem çurnpri das,
Mesa do Senado _Federa), ante- em
normas _ permissivas cuja célere e
o
mais
simples
projeto___ de Lei de jntecesSe do eficácía é imediata.
possível.

i

Terça-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

2 - Quanto ao foro pa1•·a o ajuizamento do Mandado de Inj unção o projeto _de 1 e i , em
exame, estabelece a competênci.a no seu artigo 2.~r

lei, em pauta, nos itens III e
fiI V do mencionado- art. 2.12.,
xar esta __competência' completando_a la-cuna defxada pela
Const i tu.ição.

Até a fase a Comis~ão de Sistematização, o Mandado de lnjunção seguiria o rito precessua 1 do Mandado de S_~g_urança,
desta forma, poderia ser ajuizado perante qualquer juízo ou
tribunal' observadas as regras
da legislação processual.

A .fixação da competência, no
pr.oj e to de 1 e i, em exame, decorr-eu
não da natureza da
q-uestão ( ratione materiae·),
mas de hierarquia da autoridade, cujo ato se procura impugnar a falta de norma regulamentador~. ou seja, a
denominada competência funcional.

Novembro de 1990

7051

den-temente.. que este considerou, apenas, os casos comuns
em que ó ·réu seja apenas um,
pois ·nos ·casos de 1 ii;iscon.sórci--o- nec_essári o, ·:deve-rão-- -ser
ap·r·esentadaS
tantas·cóp f as
quantos sejam os 1 i_tiscQnsortes. para que cada _ um_ receba
uma
via
com o oficio de

·cí't-?~O.

A remissão aos correspondentes artigos do. Códi_go .de Pr:oc.esso c i v i 1 há Qe ser entetid i-.
da, entretanto·, em seus justos
termos, já que a 1 guns requ is iNo entanto, no segundo turno
A -Competência ·funCfo"nal in- tos,
exigíveis nas petições
de discussão e votação
em
Plenário, o Deputado Mauricio fortnc;l;dr;J. pel_o princípio da d_i- iniciais ·das aç6es em geral,
Nasser apresentou .as Emendas vi são r_acfona 1 do traba 1 ho, não existem nas de Mandado de
oU -existem
éoi'Ti
·n.Q.
2T01842-B ·e n.Q. 2.T018A3-6, 1 eva o Es:t_ªáó a ·reParti r ci po- Tnjunção.que foram aprovadas, visando à der jur.i~çlici.onal d~ê' que é de- a 1 ter_ações.
centralização do julgmento do tentor, entre diversOs juízes
Caracterízarldo-sê como pro_c;:eMandado de Injunção pelo Su- e tribunais, diante_ da impospremo Tribunal Federal e SUpe- sibi 1 idade da convergência de dimento documental, por e~ce
rior Tribunal de JustiçaL__ res- todas as causas para o mesmo lência,
o .Mandad_o de Injunção
salvando, porém, a competênciã juízo, com a conseqüent·e e -im- é ação que ·leva em seu bojo o
exclusiva da Justiça Mi 1 itar, possível solução_ global.
material
probatório~
anexo à
de Justiça Eleitoral ·e da Jusinicial. São documentos,
não
tiça do Trab1aho. o objetivo
Desta forma,
no item I do se fala, _ portanto, em parlconf_'l ssões
maior das emendas foi
o de art. 2A do pr-oj_eto O.~· lei, ei as, di 1 i gênc f as,
subtrair do Juiz Singular a compete ao Supremo Tribunal e testemUnhas, nem se protesta
prova·s
competência de julgar Mandado federa·l .. Pr:oce.ssar ~ julgar o- para a produção- de
riginariamente os Mandados de futuras.
Instruído_o feito de
de Injunção.
·rnjunção ·quando a_norma rega- maneira completá-. ab iriftio,ocorreu.
porém, que entre as lamentadora foi atr_ibuição do não ocorre no Mandado de ln-;;.
d_i l_ação
datas de B-9-88 e 15-9-88, o Presidente da República.
do junção a denominada
texto C-onstitucional, alterad_o ConQresso Nacional. da Câmara probatória, ou seja, a concespelas Emendas Maurício Nasser, dos Der;;~uta_dos, do Senado Fede- são de prazo pelo jui~ aos li-sofre nova alteraçã_o na Comis- ral,
para que produzam:
8as MeSas de umã dessas tfgantes.
são de Redação.
-casas__ J,.egfslai;ivas. do Tribu- nó_futuro, as provas pedidas
nal de con_tas da_ União, de um inicialmente, na propositura
Desta forma, a norma consti- dos Tribunais Superiores ou do ou na contestação.
tuci ena 1 do art.
102,
I, g e próprio
Supremo
Tribunal
Desta forma, por ser o Mandaart. 105, I, b,
primeira par- Federal. T.rata-se, como se vê.
te .• relevam a intenção .do 1e- de
competêncf a
_h i erá_rqu i c9 to de Injunção tipo especial
funcional
e
_orfgfriã"""ria.
E
g1slador
constitucional
em
de ação,
em QIJ~ não ocorre a·
centralizar o âmbito dos tri- orig1nári8,
porque o Mandado dilaçao probatóría, a especlbunais super.iores o julgamento --de Injunção ·cteve ser proposto ficação dos meio_s de prova tJão
do ~ovo instituto prqcessual. perante orgão jurisdicional de -é necessária, somente admi t 1 nPorem,
na segunda parte da terceiro grau,
diretamente, do a prova documental, sugerialínea h do item I do art. 105 saltando-se a_ c:_ompetência dos mos, a el ~~inação do i tem VI,_
da Constituição Federal, _que graus inferiqres.
do a_rtigo 282, da atual CPC __ de
-í973, que manda indiçar-se na
foi objeto de alteração na Co11
No f tem i I di-3--art. 2.12. do pro- inicial,
missão de Redação, ao ressalas provas CCII'il que o
var os casos de competência jeto de lei, em exame, a regra autor pretende demonstrar_ a
"dos órgãos da Justiça Mi 1 i - d~ fix~ção de competência fun- verdaQe dqs fatos.alegaQ~s~.
tar, da Justiça Eleitoral, da cional cede lugar à
regra de
4
. O art. 4A do projeto.de
Uustiça do Traba1ho e da-Jus- competência material, vinculatiça Federal" possibilitou o-- da à natureza da questão a ser lei, assim reza:
conhecimento do Mandado de In- apreciad~:
matéria eleitoral,
junyão, "não s6 pelos tribunais matéria ~trabalhiSta,
matéria
reg1onafs dessa justiça, mas, mi 11 ta r. NeSes casos. --é o próuAo despachar a inicial,_ O
também, pelos tr-ibunais regia- cesso, como um todo _que vai
tribunal ou juiz, ordenará
"que se notifiguetn o reprena is federa 1s, e, 'inclusive, indic;ar qual o, jufzó-de ·causa,
pelo Juiz Singular dessas jus- -porque o elemento preponderan-sentante do órgao ou a autqtiças
(especializada
e te é a mãtéria, a pretensã_o a
ri dade responsável pel_a ofedera 1 ) .
missão e a pessoa física ou
ser julgada. o critério determinante da fixação do órgão
jurídica, de direito público
Desta forma, os itens I e II ~udiciário competente é o ·ob~ ---ou privado, acusada de não
do art. 2A do projeto de lei, Jeto do processo.-_ sua causa
acatar .
o
prece i to
em exame, são normas constitu- material.
consti tucio~?l_l ... "
cionais estabelecidas nos artiQOS
102,
itens l
e II,
3 - A petição inicial do art.
O Legislador utilizou o termo
a11ena a-e
105,
item
1, 3.12. do refe_r1do projeto de lei. notificação, ao invés_ de citaal fnea h.
remete _aos artigos 282 a 285 ção, quanõó a atual CPC predo Códf go de Processo Civ"f_l e çei tua que "estando em ter::mos
Como a Constituinte ao esta- será ·apresentada 'em três vias, a petição inicial, o juiz- a
belecer o foro para julgamento sendo qUe os. documentos que despachará, ordenando-à citado Mandato de lnjunção silen- instrufrem ·a primeira, deverão ç_ão do réu par_a cqntestar a
ciou quanto à hipótese de o_- -$er reProduzidos por-cópia nas aÇão" Çart. 285 CPC).
. __
missão de aUtoridade estadual, segunda e terceira.
Onde ã 1e·1 geral, disciplinadistrital ou municipal,
coube
.ao legislador· ordinário,
na
o proje'to, em pauta, 1 imitou dera dá petição jnicial,
f.ala
apresentação do projeto
de o número de vias a três,
evi- em citação, o rito esgeçial de

7052
pr-ojeto de
notificação.

lei,

fala
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em

"A citação. a notificação e a
intimação se apresentam ~orno
formas de intercâmbio processual, cada uma com finalidade
própria. A citação tem como
objetfvo dar infcfo à
instância, como o chamamento do réu
a juízo. A notificação e a intimação
constituem espécies
diversas. portanto atas processuais que_ se realizam depois
.de
instaurada
a
instância"
(José
Frederíco
Marques. Instituições do Direito P-rocessual Civi 1, 1958,
vol. VII pág. 489). Há, ainda,
a notificação para prevenir
direitos, que é
inicial. mas
não contém chamamento a j uíz_o ._

Imperativo --do contraditório,
a citação é ato -imprescindível
para o inicio_ do processo. "Na
ação de mandado de segurança
da-se o nomem juris de notiflcação a ato de conteúdo eminentemente citatório", conforme leciona José Frederico Marques,
nas Instituições de Dir e 1 to .Processua 1 C i vi 1 • 1958;
vol. VII, pag. 45'4.
Por uma questão de técnica
legislativa, propomos nova redação _à norma, em aná 1 i s-e, com
a adoção do termo "cttação",
em substituição ao termo notificação, pois observamos inceerência terminológica, de acardo com os c r i tér.i os forma is
adequados à el abora:ção c i ent ffica, relaciona_da _ ·-com o Direito Processual Civil atual.
O prazo comum para a defesa
ou contestaçãO estipu-lado no
art. 4Q do projeto de lei é de
cinco dias para que a pessoa
responsável pela omissão preste as informações. O prazo é
contínuo e peremptório, censoante as regras gerais dos artigos 26 e 27 do CPC.
A informação, que assume as
caracter 1st i c as de verdade_i r a
constestação,
é
modal idade
própria do Mandado de lnjunção
onde o legislador se insp1rou
na feitura do presente projeto
de lei, por guardar este ins-.
tituto jurídico com o Mandado
de
Injunção
_afinidade
de
origem.

integra
na
motivação
da
sentença. Incorrendo a aud i ênC1a
do Ministério Público.
anula-se o feito.
O praZó Para a audiência do
Ministé_rio Público, que é de
cinco dias, começa a c_orrer da
vista que lhe _é aberta, após o
recebi mente -das 1nformações.
Nada mais razoável.
uma vez
que só à vista dessas informações é possível o Ministério
Púb11 co
formuJ ar defesa do
ato.
·

O

6 - Trata
artigo 7~ do referido projeto de lei, da sentença prolatada pelo j~iz
gando procedente o
ped do,
juntamente com a determinarão
do cumprimento da mesma pela
impetrada.

Quando a concessão do Mandatode Injunção puder afetar direito d~ terceiro, esse deve
ser chamado à lide como litisconsorte passivo necessário.
11
õ pcojeto de lef sob
consideração não padece
de
qualquer obstrução em termos
de constitucionalidade, atendendo assim àqueles pressupostos que asseguram a tram1tação
norma 1 aos proj e tos- de 1 e 1 .

Do ponto de vista do mérito,
somos favoráveis ao projeto,
com as_seguintes emendas:

Jul-

7
Reveste o artigo 8.Q. do
projeto, em exame,_ de casos em
que caberá apelação da decisão
denegatória.

A Emenda de n-'1; supressiva apresentada pelo Senador Ruy
Bacelar visa a sanar falha no
Projeto de Lei n~ 76/88, permitindo o cabimento de recurso
de ape 1 aoxão _qua 1quer que seja
a decisao,_com a supressão do
termo_ "denegatória".
Desta forma.
cabe recurso,
dentro __ de cinco dias, contados
da intimação_. da decisão que
indeferir tn _ 1im1ne o pedido
ou que, afina 1 , conceder ou
denegar o Ma·ndado de I nj unção.
0--- presente projeto de lei ao
disciplinar o Mandado de lnjunção_ estatuiu __ o _r:-ecurso de
apelação como o devido a ser
interposto.
Fundamenta-se a
ape-lação em postulado de razão
prática, que informa o sistema
do duplo grau de jurisdição,
fator de maior segurança na
distribuição da Justiça mediante a aplicaçao· da lei ao
caso concreto pelos
órgãos
judiciários.
8

-0 .artigo g-A do referido
estabelece que cabe ao
Relator a instrução' do precessonos casos de competência do
Tribunal de Justiça.

p~ojeto

9 ---Trata ao art:-1o~ do projeto de lei da possibilidade
de renovação do pedido_ de Mandado d~ Injunção caso a dectsão denegatória não houver apreciado o mérito.

5 --Será· ouvido o represetante do Ministério_ Público, de
acordo com o que estatui o
art. 69 do projeto de lei,
após as informações da autor1Neste caso~ não havendo decidade responsável pela omissão_ são quanto ao mérito a sentenda norma regulamentadora.
ça denegatória não faz coisa
j u 1gada, podendo o. interessado
Ao contrário_das informações voltar a jufzo por outra via
d~
impetrada que, ausentes, processual.
nao impedem a prolação da sentença, pelo maQistrado, a au_10_
Aplicam-se ao processo
diência pe-lo M1nistério Púb1i- de Mandado de Injunção·as reco. prescrita no art. _ s~ do gras dos artigos 88 a 94 do
projeto de lei, é imprescinOf-_ CPC, preceitua o artigo 12 do
vel, como pressuposto -que se projeto de lei, em exame.

EMENDA

N~- í_

Substitua-se o artigo 3~ do
Proj et_o de Lei nQ 76/88 referente à petição inicial, pelo
seguinte texto:
"Ar"i:.

3R.- -_A petiÇãO ini-

cial indicará:
que é

o juiz ou tribunal, ·a

~frigida;

II
os_ nomes, prenomes,
estado tívíl, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurfdicos do pedido;
IV -~o pedido, com as suas
especificações;
V- o

v~lor

da causa;

VI - o requerimento para a
citação do réu."
§ 1Q- A petição inicial será
1 nstruíd_a com os documentos·
indispensáveis à proposttura
da ação.
§
2~
Estando em termos a
petição_
inicial,
o
juiz
despachará, ordenando a citação do réu, para responder; do
mandado constará que. não sendo contestada a ação se presumirão aceitos pelo réu, como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.
EM~NDA

N-'1; 2

Substitua-se; no artigo 4~. o
termo "notifiquem" pelo termo
"citem", dando-se ao dispositivo a seguinte redação:
"Art.
4..o. -·Ao despachar a
inicial, o tribunal o-u juiz,
ordenará que se citem o representante do órgão ou a
autoridade responsáve1 pela
omissão e a pessoa ffsica ou
a jurídica, de direito público ou de direito privado,
acusada de não acatar o preceito
constitucional,
entregando-lhes, respectivamente, a segunda e a tercei~a
via da inicial, acompanhadas dos documentos que a
instruf_ram,
para que,
no
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prazo comum de cinco dias,
prestem as informações que
entenderem necessár_i as. "
EMENDA

Nj(; 3

Substitua-se no artigo 5~. o
termo "notificação" pelo termo
"citação", dando-:se ao dispositivo a seguinte redação:
"Art. 5~ - Feita a ci-tação,
o serventuário em cujo cartório corra o feito_ juntará
aos autos cópia autêntica do
ofício endereçado ao órgão
ou autoridade_ inquinada de
omissão, bem como a- prova--da
entrega da documentação que
o acompanhou ou da recusa da
autoridade em recebê-lo ou
dar recibo_.".
É o parecer.

Sala

das Comissões, 6 de no--

vembro de 1990. - Cid Sabóia
de Ca~valhc, Presidente- Uosé
Paulo Sfsol, Relato~-- Ruy Bacelar- Wilson Martins- Francisco Rollemberg- Ronaldo Aragão -- Lourival Baptista ~osé Fogaça - Antônio Alves
Maurício Corrêa - Antônio Luiz
Maya- Oziel Carneiro- Nabor
Jún1o~ Leite Chaves.
PARECER NO 359, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiia e Cidadania sobre o Pro etc de Lei do Senado nc 25 , de 1989 - Complementar, que 11 dispõe sobre
a declaração de nulidade dos
atos que tenham por objeto a
ocupação, o dominio e a posse das terras indfgenas, ou
exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e
dos lagos nelas existentes
e
dá outras prov t dênc i as 11 •
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Com o propósito de viabilizar
a implementação da ordem CQnstitucional promulgada em 1988,
a Comissão Diretora do ~enado
Federal apresenta_o Projeto de
Lei _Complementar n-'!. 256, de
1989,
que "df spõe _sobre a declaração d_e nulidade dos ates
que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das
terras indí!i;Jenas, ou a explo_ração das r1quezas do solo,
dos rios e dos lagos neles existentes
e
dá
~utras
providências".
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705.1

esclarecimento do Ministério conformidade do art. 4-'!. do De-_
do Interior explicitando as creto 94.945/87 deveriam ter
ra~ões
pelas quais a Funai, ocorrido 12 (doze)
sessões
atê ~presente, não concluiu o destinadas a avaliar as proprocesso
:Qe demarcação das postas apresentadas pelª FUNAI
terras _dos silvícolas.
para .demarcação
de terras;
-Passemos, então, p·rel i minar- -b) excessiva· demora. tanta· na
mente, a a na 1 i sar _Q_S documen- adóção de portarias intermitos ___ e_nvi ades _ero_ resposta.
nisteriais e decretos homo1o~
gatórios, como na efetivação
No particular da Funaf não dos trabalhos de campo;
chegou propriamente a ser encaminhada ___ uma resposta forma 1 •
c) redução da
au_tonomia da
Entre_tanto, o "Assessor da Su- Funai e prioridade para ações
per i_ntendênc 1 a
de _ Assuntos administrativas visando a cor-Fundiários - SUAF/Funai. Cor~ rigir, para menor, _as áreas
nél.io Vieira de OUveira, por indfgenas já demarc_adas; _e
iniciativa própria, enviou ao
é:f) falta de vontade pol ít"ica
Senado cópia de correspondência que redigiu para a presi- do GTI em promover a defesa
dência da_ entidade " ..._em res- dos direitos dos índios, ciposta a documentação _encami- tando como exemplo o ocorrido_
nhada pela Cocrdenadoria de na 13>1 re_união ordinária do
Assuntos Parlamentares do Mi- co-legiado, levada a efeito em
nistério dó Interior,_ .... " rela- 28-8-8_9. quando nenhuma das·_
tiva ao projeto ora ·examinan- propos·tas para demarcação de
do_. Justifica .o funci.onár-io áreas indígenas foi acatada.
sua ati tu de_ 1 embrando_ que, com
a-extinção _do Minter, dificulconclui _o autor do trabalho
dades poderiam surgir para que suas considerações afirmando
a do_cumentação chegasse a este ser necessár.i_o e ur1,1ente prQórgão em tempo hábil. Deve duzir uma legislaçao infraportanto a matéria ser recebi- cons ti tu c i o na 1
q_ue assegure
da pela Comissão como mero plena eficácia aos direitos e
subsidio_ "- ... s.obre a situação garantias dos índios.
atual da questão fundiária indígena brasileira".
Considerando as _ graves imputações conjidas no documento
O documento citado pode ser referido e _tendo em vista ser
dividido o-em duas partes, a função institucional dO Minissaber;
tér"lo Públi_co "_defender _judicialmente os direitos e intea) re_latório ide-ntificando as resses
das popu-1 ações i nd í geetapas _necessárias ao processo nas" (art. -129,
inciso
v,
de to ta 1 .reconhe!c i mente, i den- C. f .-), re_comendarnos a remessa
tificação e homologação das ao-Procurador-Geral da Repúterras _indígenas,
do qual blica de cópia da peça enviada
constam, inclusJve dados numé- a esta comissão para _ fins de
ricos acerca das áreas já de- apuração de responsabilidades.
marcadas_ e homologadas e das
que restam por individualizar
Em relação à consulta feita
às entidades civis dedicadas
(mais de 50,%_ do total); e
ao estudo do tema, r.ecebemos
b) expl icaç~o ·do_s motivos que documento
comum,
subscrito
levaram a Fu_nai a desempenhar, pela União das Nações Indígecom excessiva morosidade, o nas 'UMI), o Núcléo de Direiprocesso _ demarcatóri_o, exem- tos Lndígenas (NDI), o Centro
plificando-se a situação rei- Ecumênico de Documentação_ e
nante_ Com eXpressa referência Informação (CEDI), o Instituto
ao ano de 1989_ onde "apenas 4 de Estudos
Sócio-Económicos
peqUenas áreas foram demarca- (INESC)
~e
a Comissão pela
das, totalizando 536.217 ha de Criação do Parque
Yanomami
superfície limitada por 603 Km (CCPY) apresentando proposta
de perímetro enquanto_ que as alternativa.
que
é
assim
terras a serem medidas totali- jus_ ti ficada:
zam
40.734. 403.,
]J.a
de
"A necessidade _imper1 asa de
superfície".
rt::_gulamentar -o§ 6 2 do ar-t,
S~gundo
o aútor do estudok
231
encontra sua justifica_ti va não só na urgência .de
com a edição do Decreto n
fazer valer os nobres direi94.945/87 criando o Grupo de
Trabalho _Interministerial
tos indígenas conquistados
GT I ,
começa r am
a _~ apa:r ece r
riã Carta Magna promulgada em
obstáculos __
po1fticbs
e
1988, como
também, por se
burocráticos a entravar as d_itratar de matéria que envolve questão social altamente
1 igênctas
que
s~.
faziam
-controverti da _no que tange· à
necessarias. Mencionemos alguns dos fatos atribuídos -ao
soOrevivência da~ comunidaGTI:
ctes- i_.pdf genas do sr as 1"1 . - -

Quando da primeira apreciação
da matéria. tendo em vista a
relevância
do tema -~ersado
para as populações autoctones,
resolvemos propor a este ór~ão
que fossem realizadas di.l i_gencias no sentido de se obter um
prévio prcn_unciarnen.to crítico
sobre a iniciatjva por parte
a} d:ura_nte todo_ .0. ano- de 1ses
das diversas ent1dades civis
apenas_
5
especializadas no estudo da _foram rea 1 i zadas
questão indígena bem assjm um (cinco) reunLões quando, na

-Acreditamos que a aprovação
destas leis, acrescidas das
sugestões que ora encami n_ha:-

7054
mos,
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resgatar.
mesmo que parcialmente, a
enorme dívida sOCial que a
portânc1 a

pa_ra'

sociedade nacional dominante
tem para com as· nações··_ f ndí-

genas deste País,- cabendo
aos congressistas a responsabilidade pela efetiva restauração dos di rei tos--constitucionais das pop~1ações
que habitam est~ terra desde

-Atento ao que determina oco-mando- co·nstitucional, o projeto contempla o dever·- da União
de- indenizar as benfeitorias
útels e necesárias quando a
Oçl.,lpação --for derivada de boa
f·é, _entendendo-se como ta 1 aql.re1a ·~~,_,_.--_que -;mpl i que posse
de área imprescindível à subsistência- do seu· titular e t:le
sua famflia''.
-
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dias, ou a exploração das riquezas naturais do solo,
dos
r'l os e-,-_ çtps 1 ages ne-1 as ex ist_entes,reintegrando-as
ao
pleno donlínio da--- Onião e à
posse dos fndios.

§
1~
A Fundação Nacional do
Índio- Funai e demais Órgãos
Competentes relni;!-terão ao Ministérto Público, no prazo de
30- (trinta) dias, as informaos tempos imemoriais._"
Contra_ os- que if'idDZ'l ram ou ções e documentos necessários
pr'omõveram a ocupação irregu- à propositura da_s ações -a que·
Passemos então à análise do lar
de
terras
1ndigenas, _se r-efere este artigo.
texto original e das altera- reserva:-_S.4:!: à União o di rei to
ções propostas.
§ 2~ Recebld~~ as informações
de açªo_ regressíVà para haver
as quantias pagas a """título e ·as documentos, as ações seO art. 1~ determin~ que o Mi- 1 ndeni 4at_óri o.
rão ajuizadaS no prazo máXimo
nistério PúbliCo Federal prode 30 ltrinta) dois:
..
mova as ações de declaraçãq _de
Pór- derradeiro,
como norm~
programá
i:
i
ca,
é
prevista
a
-;-n§
3~
Findo
·o
prazo
fixado
no
nulidade de todos os atas praticados no passado com o pro~ cl usão, na L e i Ma i o r, de verba parágrafo 1~ deste artigo,
os
pósito de ocupar_, adquirfr do- em montânte _necessário para fndios, suas comunidades e armínio ou prOmover o apossame_n- faze-r ~-face_ às despesas dé<::or- gani zações poderão, a- qua 1 quer
to das "terras t_radicionalmen- renté-s_ da__ apTi caç:_ão da 1 e i.
tempo, remeter informaçõ~s e
te ocupadas peloS fridioS". Na
documentos ou indicar o local
Parece~nos
que o projeto, onde CODseguf-los para a --proparte
final
do_
preceito,
-prevê-se " ... a integração das COI'flO um todo,- mer-ece aco 1 h i da positura _da açâo.
respectivas t_erras ao plen-o por parte desta comissão por
11
Art. 2A Ob~eryados_ os_pressudomínio da União • Já o subs- representar um grande avanço
titutivo contempla não só eSta ·o_a defesa dos dfreitos das po- postos legais e processuais
ex i Qénci a
mas
também
a pu·laçõ~s autóct_ones_. tendo a- pertinentes,
o ·Jui_~-~~ a __ reque"r e integração. . . da posse dos inda o mérito· de fixar prazo-s rimento da
parte
ou
ex
e éS'tabe-1 ecer procedi mentes de offfcio, deverá
reintegrar,
índios".-sorte a tornar eficaz a garan- 1 i mi narmentEL a confuni dade i nteressada e dete_rmi na r a reParece-nos pertinente. a su- tia inscrita_na Lei Maior~
gestão porquanto, para a pl_ena
const·í tu i ção
ec;:o·l 6g i ca
da
eficácia do comando constft-uPelo
exposto,
opinamos no área, sempre que necessário..
cional é preciso. em última s-errt f'dd da aprovação da matéanálise,
que as populações a- ria sob exame na fO-rmá do seArt.
3A Quando derivados de
ocupação _de boa-fé, as benfeifetadas tenham os seus direi- guinte·
tos efetivamente restaurados
torias-- úte!is e necessárias eDo ·ponto de vista _const_i tu- xistenteS nas_ terras referidas
com a devolução da posse indevidamente arrebatada.
_
cional ~- é nece~i'Sário alertar -no-- ar't. ';D. serão indenizadas
que;·-- embora tendo sfdo a ini- pela União.
Os parágrafos i~ e.2~ contem- .ci ati v a
apresentada
como
plam medidas de ordem prática "Projeto de Lei ·complement"ar",
Parágraifô ún-ico:· Para os fins
para viabilizar o procedimen- de fato, trata-se de assunto desta lei, considera-se ocupato,
fixando
os
prazos tuteí"ã:vel por-· le1 or-dinária, ção de boa-fé aquela que fmrespectivos.
deScaõe1ido, pois, efxig1r-se o pl i que ·a posse de área impre-squorum qualificado
para cindível a subsistência do seu
titular e -da sua família.
Sugere-se. ainda, a inclusão aprovação. de um parágrafo 3~ faCUltando
Pel·o·
exposto, opinamos no
Art. 4~ Fica a União investiaos
"indios
ou
às
suas
comunidades" remeter informa- .sentido da aprovação da maté- da de direito de _ação regres9ões e .documentos n_ece$Sár1os ria sob e-xãfífe - na forma do s-iva para haver_ as quantias
pagas na forma do- art. _ 2_.s:~.,
a instrução do feftõ- quando sego·inte: - contra todos aq_ue 1 es que, com
assim nao houver procedido a
Funai, no prazo concedido.
culpa ou dolo, _irlduziram ou
SUBSTITUTIVO AO
promove~am
-a ocURação irreguPROJETO OE_ i-EI DO SENADO
lar de terras- 1i1dígenas -ou ·-a
Propõe o texto a 1 ternat i vo a
NA 256, _DE 1989-COMPLEMENTAR
concessão. 1]ega1 de .direito de
inclusão de n9c-màs d~terminando ao magistrado competente a
Dispõe sobre a declaração 1 avra de suas ri q~Jezas -natureintegração liminar na- posse d(;! nulidade dos atas que te- rais,
sem prejuizo de oUtra_s
em favor dos índios, bem como nham por objeto a ocupação, o sanções aplicáveis à __e-$pêcie.
prevendo " ... a r_econs_t i tUição domfnio e a posse das terras
Art.
5~ o Orçamento da União
ecológica da área sempre que indigenas, ou a exploração das
necessário". Também neste pon- riquezas do solo e dos lagos contemplará o volume totar de
to, entendemos pertine.nte__ a nelas_ existentes, e dá outras recursos necessários pa_ra faproposta, devendo, entretanto,~-providêneias.
zer face à indenização de que
por questão de técnica legis-trata esta lei.
lativa, ser assim redigida:
O C_óf'!g"resso-Na-c·ional decreta:
Art. 6 2 Esta -lei entra em vi"Observados os pressupostos
Art~- 1.J:< o Ministério Públ ice
gor na data de sl,la publlcação.
legais e processuais pettl--~-Fe'i:ieFal, no exercício dã funA~rt. 7a São r-evogadas as di snentes,
o Juiz, a requerí- ção que lhe conf-ere b _arti~o
mente da
parte
ou
ex 1_29_, inciso V,
da Constitu1- posiç5es em contrário.
__ _
oficio, deverá
reintegrar,· ção, promOverá as ações visan~
$ala da_s_ Comissões, 13 de' noliminarmente, a comunidade do a declaração de nulidade de
interess_ada e determinar a todos __ os_ atas que tenham por vembro
dé
1990.
- crdacir
reconstituição ecológica da o~jfito-a()Ç.upação, o domfnio e Soares, Presidente em e~ercí
área,
sempre que necessá- a p9sSe a-as -terras tradicio- cio
Uutahy Magalhães, Relario."
nalmente:- ocupadas pe1os -ín- tor -~Meira Filho -Severo Go-
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mes - Afonso Sancho - António de Carvalho, Presidente- MeiLuiz Maya
- Lel te Chaves ra
Filho, Relator
--~utahy
~osê Fogaça - ~osé Paulo Biso1
Magalhães (abstenção)
- Wilson Martins- Nabor ~u -Maurício Corrêa --uosé Paulo
nior - ~cão Menezes - Rona1do Btsol - Severo Gomes - Antônio
Aragão- Francisco Rollemberg. Alves- oziel carneiro- Wilson
Martins
~cão
PARECER NO 360, DE 1990
Menezes (contra)
- Odacir
Soares.
Da Comissão de constituição, ~ustiça e Cidadania,
PARECER NO 361, DE 1989
sobre o Pr·ojeto de Lei do
Senado nQ 335, de 1989; que
Da Comissão de COnstitui11
regulamenta o art. 227, §
ção, ~ust1ça e Cidadania,
62 da Constituição Federal,
sobre o Projeto de Lei do
Senado na 338, de 1989, que
dando nova redação aos itens
••regulamenta o art. 135 da
12 do art. 52 e 72 do art.
54, da Lei n2 6.015, de 31
Constituição Federal.
11
de dezembro de 1973 •
Relator: Senador Leite Chaves
Relator: Senador Meira Filho
1. De autoria do Senador OdaA matéria em discussão, ine- cir Soares, vem-a exame desta
gavelmente, é da maior re_le- Comissão o Projeto_ de Lei do
vância, como de resto deixou Senado nA 338, de "f989, que
evidenciad.o o judicioso pare- '1 regu·l amenta o art. 135 da
~:~0~lab~~~do ~:~~n~~~~tr~~;;; Constituição Federal".
Tr-ata-Sie, em-suma. de se concomissão.
ferir aos cargos Pertinentes
Ministério
Público,
à
Entendemos
pertinentes
as ao
considerações formuladas
na Advocacia-Geral da União e à
Advocacia e Defensaria Pública
referida peça opinativa.
a isonomia salarial estabeleA nossa intervenção. visa a cida pelo texto constitucioaperfeiçoar o texto em exame, nal, consoante o_ di_sposto no
135, qüe impõe a aplicano sent 1 do _de que seja confe- art.
rida solução ao grave e cons- ção do art. 37", xrr;~e do art.
trangedor problema do desco- 39, § 1A.
nhecimento de um ou de ambos
De acordo corli os c·i tactOS: di sos genitores, por oCasião do
positivos constitucionaís, -há
re-gistro de nasci menta.
que se observar, reS-pectivaVisando a co1 aborar ·para que mente, que:
seja superada essa delicada
"os vencimentos_ dos c·ar9os -do
questão, propomos a inclusão,
no texto em e1aborÇI._ção, çie e- Poder_ LeQi s 1ati vo e do Poder
menda que autorize sejam atri- Judiciár1o não poderão s~r subufdos nomes fictícios
aos Qer1_ores_ aos_ pagos pelo Poder
pais
desconhec'idos
dO ExecutivO"; e que
registrando.
é asseguraão- "ãOs servi doreS
Essa providência há de cons-- da administração direta isonotar do respectivo assentamen- mi a de _\fenc1 mantos P2lra cargos
to, mas não será menCionada da de a~ríbuiç5es iguais ou assecorrespondente certidão, a não me1hadôs do meSmo Poder ou enser em face de determinação tre servidores dos .Poderes Executivo,
Legislativo
e
judicial.
Judiciário
ressalvadas
as
Em face das con~iderações ex- vantagens de_ caráter indivipostas, votamos pela ~provação dual. e as relativp.s à .natureza
do Projeto de Lei n~ 335, de ou ao 1ocal. de trabalho".
1989, aditando-se a êle a seÉ -de in~OflSffiãvél clarezã que
guinte emenda:
o legislador ~constftuinte ·ê2
EMENDA N 1-CCJ
quiparou os_ ve~cimentos para
cargos com atribuições semeInclua-se ao art. 54, da Lei 1 hantes ou de . mesmo n'fvel.
Dessarte, o projeto-em questão
n~ s:o1s, de 3i de dezembro de
1973 parágrafo único com a se- disciplina a matéria rfgorosâguinte redação:
·--· · --·
mente dentro- dos bali-zamentos
cons ti tu c i o na is,
em
11 nhas
11
Parágrafo único-. Fica au- prê-c:edel"}tes referi dos.
torizada a atribuição de no-2. ---POder-se-ia queStionàr,
mes fictícios aos pais do registrando, quando não forem por outro lado, a compe_tência
esses conhecidos, devendo o do Senado Federal para iniciar
fato constar do referido _as- o processo legislativo em se-sentamento e somente designa- melhante matéria.
do na respectiva certidão,
Data _max1_ma ven1a,. a remunepor decisão judicia 1 . 11
ração dos membros do MinistéSala das Comissões 8 de no- rio Público da_Untão foi estabelecida
·pela Lei rfSI. 7 .125,- de"
vembro de 1990. - Ci~ Sabóia
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jane1ro de 1989: e pela
de 20
de
julho
de 1989, estando. portant-o,
definidos os parâmetr.os 1ecais
de remuneração para tal espécie de cargo público. De outra
parte, observa-se que o texto
constitucional determina,
impositivamente,
a
isonomia.
Trata-se, em suma, de dar cumprimento às disposições já existentes, posto que nitidamente expressas no-·texto constitucional, conforme anteriormente já demonstrado.
6

Le1

de

nSI. 7 809,

Em verdade, o projeto em causa dá cónseqüênci a a prece i to
contido na Constituição, não
podendo, salvo melhor juíz-o,
por sua função meramente operacional, aQredi r os termos _do
art. 61. § 1~, item Il, l_etra
_a, da Magna tart_a.
,--Não se trata, em síntese, de
iniciativa dispondo sobre aumento- de remu.neração, mas de
no-rmas que implementam dispositivos de contundente clareza. já consagrados no text9 da
Lei Maior em leis ordinárias
que re~u 1am pontos essen·ci a is
da_materia.

3: Visto--que não há. de -acordo com o argumento exposto,
i novaç~o
h a ordem j ur f d, i_ca
mas, apenas, o cumprimento de
normas já existentes, não- fere
o projeto em apreç·o a ordem
constitucio_nál vigente.
4. Decor_r_i do o- prazo regi mental, não foram apresentadas
emendas à proposição- em causa
e, quanto à reg1menta1idade e
juridicidade de seus termos,
nenhum vício foi constatado. 5. Em conc1 usão, CO"t:'IS i dera_dos
os aspectos jurfdico-constitu-cional, re~imental e os que
tangem ao merito. somos salvo
melhor juízo, pela aprovação
do Proje~o de Lei do Senado n 2
338,
de 198$, c-on~orme foi
apresentado.
Sa 1 a das Comissões! 8 de no-·
véffioro de 1990. - C d Sabóia
de -carvalho - Presidente
Leite Chaves, Relator - Mauro
Benevides
~oão
Menezes
Méira Filho- Odacir Soares

uutahy Magalhães - Ozlel carneiro - Maurício Corrêa - Antônio Alves --Wilson Martins
Uosé Paulo Bisol.
PARECER NO 362 DE 1990

-Da Comissão de Constituição

e Uust1ça e Cidadania ao
Projeto de Lei do Senado nQ
377. de 1989, que 11 31 tera
dispositivos da Let nQ 3071,
·de 1~-1-1916 e do DecretoLei no 4.657, de 4-9-1942, e
dá outras-providências.

-Relator:

Chaves

Senador

Leite
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tigo 250 (ressalva_ ao_ tercejro
prej ud f cadb_., nos- casos dos i nvem a exame deste colegiado o cisas IV e. V do artigo 248, o
Projeto de Lei
n~
377, de dire-1to __ de regresso contra o
1989, que propõe alterações ao cônjuges ~ .. s~us_ nerdeir·os-)_;
Código Civil (Lei n.g, 3.071, de artigo 251 (díscipl i na as _h ide
1st de janeiro de~1916) e à pó teses em que caberá a
qua 1-sua
Lei
de
I_ntrodução quer.:dos cônjuges a direção e
(Decreto-lei
nSI. 4.657, de 4 a adm,niStraçao da sociedade
artigo
251
de setembro de 1942), para conjugal);
adequá-los à realidade social (estab~1ec~. eomo regra geral,
o regime ãe Comu~hão parcial,
brasileira.
na: TZflta de convenção entre asNa Lei de introdução ao Códi- .Qartes);·artigo
260
go Civil pretende-se_a modifi- (estabel_ece a responsabi 1 idade
cação do§ 1$1. do artigo-7SI., a do cônjUge que estiVer na posdo
fim de que o dQmicf.lio do pai se -de bens parti cu 1 ares
ou da mãe que tenha filhos sob outro}"; artigo 2,63, X (exclui
a sua guarda seja estendido da comunhão a fiança ou aval
aos
fi 1 hos não emane·; pados, e pr•estado por Um cônjuge sem o
do ol,Jtro); artigo 266
o do tutor ou curador aos in- aval
capazes _sob ·a sua guarda.
(est.abelece_, ql.!e na constância
da.sociedade_ c,enjuga,l, a pro:
No Código Civil,
propõe-se pr, edade e a posse -dos__ bens e
sejam alterados o artigo gSI., § comum): artigo 274 (regula a
do património
1SI., I (cessação de incapacida~ administração
(torna o ...de c 1 v i 1 aos menores por con_- comum); artigo 277
cessão do_pai ou da mãe ou por briQatófi6 para ambos os cônsentença do jui_;z;, ouVido o tu- jugeS a participação nas destor,
se o menor t 1 ver 18 anos pesas da famf_lia); artigo 329
completos);
o
artigo · 70 (disciRlina o direito de o
(permissão de o casal destinar cônjuge que contrai_ novas _núpimóvel para domicílio da famí-- ci as ter consigo o·s f 'i 1 h os do
1 ia, com cláusula de que fique-- pr1meíf"O
casamen.t..o);
artigo
isento de e.xecução por dívi- 360 _lregu1ã. a auto-r·1dacte padas, salvo as que provierem de r~ntal ..dQ genitor que reconhe....:
impostos relativos ao próprio ce o
fi lho)-;
artigo
380
imóvel)
Artigo:-178, ~- 9 2 , I. _(discfp1 i na a autorió.ad~ paalínea "c" (perm1ssão a mulher rental na vigência da soci_eda.~córiJUgal ); . artigo
38:3
de reaver do marido os benS de
próprios confiados à sUa admi~ - (ressalva a autoridade parennistração
por
pacto ta1
dd pai ou da mãe que conantenupci a 1);
art 1 go 186 trai novas
núpcias sobr_e os
(recurso _ ao j u "i_:;z: em caso de filhos
havidos do primeiro
divegência do casal); artigo tnã'trimõnio);
artigo
382
224 (prevê após a concessão da (dispõe sobre_ o pOõer parental
separação o direito de qual- remanescente
do cOnj uge
quer cônjugue solicitar ali- supérStfte);
artigo
407
mentos provisionais); artigo (regula o direito de nomear
231
(regula os deveres dos tutor): artigo 409 (estabelece
cônjugues); artigo 233 dispõe obr-igação da tutela para os
sobre a di~eção ~representa parentes consangDfneos do meção da soe·; edade CO!Jj uga 1 e nor na falta de ·algum nomeado
disciplina hipót~ses de di_ver- pelos
pais);
artigo
414
gência; artigo 235 (estaOelece (permite escusa: à tute1a); ar454_- - (dispõe
sobre
Proibições aos cô.njuges); ar- t 1 go
tigo 236 (Considera válidas as .cutatela) ,___
doações feitas aos filhos·:por
O ProJeto, propõe ainda. a
ocas i aão de seu_ çasamento . ou
no estabelecimento de economfa revogaçâo dQ parágrafo único
separada); arti~o ~38. (âisPõe ao ·artigo 36, o§ 1~ e o 1ncisob~e
o suprimento judicial); so I do§ .9_J:t Cio ·artiQO 178, o
artigo 240 (dispõe sobre. a inciso VII .do art1go 183, o
condição de consertes do mari~ inciso IV do a~tigo 219,
os
243, 244,
do e da mulher);
artigo 241 artigos 234, 242,
(dispõe sobre as dívidas con- 245, 253 e 2~4~ o inciso XII
traídas por qualquer dos côn- do artigo 266, o artigo 275 e
juges
na administração dos o inciso II~ do a~tigo 1744
bens particular~s e em benefí~ todos do Codigo Civil. Propõe
cios
destes);
artigo
246 al t,erações _na estru_tura do Cá-:
revq_ga o seu Capftuló V
(regula a reponsabilidade dos digo.
bens da comunhão pelas obriga- ·ao Título JII, do Livro I, que
ções contraídas por __ qualquer estabe-lece regras sobre o re-_
dos
cônjuges para atehOer aos gime datal no casamento. Deencargos da família. às desoe- termina a substituição da expor
sas de administração e às "t::le- pressão "pátrio podern
correntes de im_posição legal); _"autoridªde parental".
artigo 248 (enumera os ates
que cada cônjuges pode, livreNa justific~ção,
muito bem
mente, praticar);
artigo 249 fundamentada, o ilustre autor
projeto
faz
minuciosa
(estabelece a competência dos do
cônjuges e seus herdeiros para aná1 i se históri_ca da evoluçã.o
as ações fundadas nos 1ncisos do disciplinamento da capaciIV, V e VI do artigo _24~)__ ; ar.:. "dãde da m~-he,r.
~as
r e 1 ações
De

autoria do eminente Sena-

dor Fernando Henrique cãrdoSo,
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entre cônjuges no âmbito da
famí 1 i a, enf_i m da orcanfzação
da_ l:n~-6pr:.ia família. Faz, ainda, relato detalhado da tramitação do projeto- que institui
um novo__ Código Civi 1, bem cQmo
menciona tentativas fe 1 tas de
atualização
-do .Código
em
vigor. Lembra, finalmente, que
há mais de ano foi promulg_ada
a nova Constituição onde se
repete o princfpio da igual dade de _t_pdos perante a lei e,
nõerrtant..o_.
a lei em_\l:f!;;ror
cont~m
profundas discr_iminações contra a mu_l her.

ó pf.-oJeto é co-nst-ituciorial ;· a
matéria se_ insere na competência legislatiVá da Uniao e_nã,o
se_ Jrtclui entre a_que·las de- iniciatjva vedada a pãrlamentar.
E,
também,
jurídico e
quanto áQ rnér i t_o_ nada a obst_ar
su_a_ aprovaç_ão. A exfstênc.ia dE!
um projeto de Código CiVil já
apr·ovado pela Câma_ra,
também
não_"impede o prosseguimento-do
projeto em pauta. projetes de
Códtgo têm tramitaçao lenta,
mQrosa e, embora o do Código
Civil já tenha sido encarrlinhado pela Câmara_, ao senadO,
desde
1984,
sua conc·lusão
l_evará, ainda. anos, eis que
i_númeras alter~ç_ões lhe são
necessárias para adeqUá-'-10 aos
novos te!mPoS ___ e à nova ordem
constitucion_al. A existênCia,
r-epito, desse projeto de Código, não constitui escusa par_a
que se deixE! de_ aprovar, agora
e com LJrgência, o C6digo atual
em_matéria tãCf._importante çomo
esta.
·
Em c6ncl us_~o,
opinamos por
que seja o_ projeto aprov-ado,
por ser constitucion~l, j~rf
dica~
co_nveni_~nte,
.. ~- estar
redig,do em termos regfmentais
e boa técnica legislativa.
Sala das _Com1ssõe~. 13 de novembro
de
1990.
- Odactr
Soares, Pre:S 1 de:nte. ein exerc fcfo -- L.eite
Chaves, Relator
- Severo Gomes - Uutahy Magalhães- Ronaldo Aragão- Francisco Rollemberg- Wilson Martins -~- Mansueto de Lavor
.João Menezes- Nabor úúnior
.JoSé Fogaça.
PARECER NO 363, DE 1990

Da

Comissão

de Cõlnstitu1-

ção, Uustiça e Cidadania sebre o ProJeto de Lei do Se-

nado nSJ 22, de 1990 COJJt:)lemêntar qUe 11 altera o art. 36
da Lei Complementar nSJ 41,
de 22 de dezembro de 1981'1 •
Relator:
zerra

Senador

Alutzio Se-

De autoria do_eminertte Senador Olavo Pires, vem a exame
dªSié çolegiadb õ Projeto de
Lei _n.s:.. 22 de_ 199Q, que a 1 ter a
o· artigo 36 da Lei" Comp1e1Tierl-:"-tar ~~ 41, de 22 de dezembro
de 1-981.
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Referida lei cria o Estado de
Rondóni a e no seu artigo as
dispõe:
"As despesas, até o exercício de 1991,
inclusive comos servidores de que tratam
o parágrafo único_ do art. 18
e os arts. 22 _e 29 desta
lei, serão de responsabilidade da União.
·
Na justificação, alega _o ilustre senador que dos artigos
servidores federais, o Estado
de Rondônia absorveu apenas de
tO% que não optaram pelo vínculo. federal. A isto as acrescenta o fato de que insignificante a absorção de servidores
incluídos em quadros e tabelas
em extinção. E, informando que
"o programa especial de desenvolvimento para o estado previsto na lei sofreu redução de
continuidade e que os recursos
atribuídos foram inespresivos
conclui que se a União não arcar com as despesas de pessoal
a.situação 9o.Estado de Rondõm a Sfi'!ra caot_1 ca. ,

o projeto. apesar de não ferir a Constituição~ não merece
acolhida por diversas razões.
A União por _n_ove._anos vem arcando
com
as
despesas
supracitadas. Um dos requisitos da transformação de território em estado e a possibilidade de sua auto manutenção. o
fato de, apenas 1 O% dos. servidores federais terem preferido
servir ao estado não constitui
impedimento para o funcionamento da má~uina estatal . Basta que se recr_utem,. por concurso, novos servidores. Os
federais que, presumia-se, optariam pelo Governo
local,
passariam a partir desse momento, a
ser
pagos
pelo
estado.
Além dlsso, a União, está.
também, atravessando um período diffcil, com contenção de
despes~s e redução
do número
de seus funciooâriQS. Por ú1t i mo, acrescente-se ·_que
em
1993.
teremos
uma revi são
constitucional e muitos pontos
da
nova Carta podérão ser
alterados.

eARECER NO 364, DE 1990
-Da Comissão de COnstituição, Uust1ça e Cidadania,
sQbre o Projeto de Lei do
Senado
ng 055, de 1990~ que
11
dá nova redação à seçao IV,
~o Ç:apftulo_
ti,
do T'itulo
VIJI, da Consolidação das
Le1s do Trabalho.
Relator: Senador Natior-~unior
b p-resente -projeto _de lei
(PLS)__, __ de autória do nobre senhor SeQador José_ Igz:1áci o Fl?'rreira, vis~ a adequar a Conso-lidação das Leis do Lrabalho
(CLTJ aos mandamentos da Constjtuiç~o. pertinentes_ à nomeação dos
juizes - c1assfstas
temporários. O artigo 116 diz
que;_-_~'A Junta.de Conç'iliação_e
Julgamento será composta de um
juiz_ .do
trabalho,
gue
a
presidirá, e dois jufzeS claSs_i stas temporários, represen~tantes
dos empregados- e dos
empregadores". No
paráQrafo
único~ .dq_m~~m9 ·ªrtigo _dispõ~
se que: ·~os Ju1zes class1stas
das Juntas de Conciliação. e
Julgamento serão nomeados pelo
presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na fOrma da
lei, permltida uma recondução".
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.se.nadcr Odacir Soa-

Relator;
res

--o

projeto ora _submetldo à
nossa apreciação. -de autor i a
do nobre Senador Leite Chaves,
tem como_ escopo 'estabelecer
prazo para os mandatos dos atuais governadores dos Estados
de Roraima e do Amapá.

o art._ 14 do Ato das Disposi~
ções Constitucionais Transit6rias da Cons:tituição __de 1988,
transformou os Territórios Federa 1s de Ror a i ma -e- do Amapá
-em Estados Federãdos. No- § . 1 ~
deste arti_Ço determinou-se a
da_ ta para a insta 1 ação
des_tes
estados que d~r-~e-á cqm a
posse dos governadores eleitos
no corrente ano. O § 3~ do
rp~smo artigo -alude a __ forma
de
cOmo seriam nomeados os governadores destes estados, e- de
como exe~ceriam o Poder Exe.cutj\Lo, o.u.:seja ãté a ctata_ da
instalação dos novos estados.
o art. :4.2.-;"~W 3:1:!. das Disposições Transitarias ~ranscreve
que "Os mandat·os dos- GovernadQ~es ~ dos
v1çe-governadores
eleitos em 15 de novemb~o-de
1986 terminarão em 15 _de março
de 1991".
!

Assim, como bem jus ti ficou o
erlfi nente autor da
pr_esente
prOpOsição, o Projeto visa a
"evitar que os atuais governa-dores destas novas unidades
fe:Oerat i vas tenham que
·ser
substituídoR_ a qualquer teinpo
ou mesmo antes da posse dos
eleitos".

É essa lei que o nobre autor
do projeto de 1e i. se propõe ao
a~rese:n-t;ar a pres~l!_t~. P':~PO~i-:
Çi!;!.O, completando-a com o
dlsposto no artfgo 117, da Constituição~ que fixa
o mandato
-dos representantes classistas
em três anos. A nova norma
constitucional requer a atuaDo exposto, concluímos Pela
~ 1 i zação dos artigos 6-60 a 667,
constitucionalidade. juridici-·
da CLT, que trata dos vogais dade, técnica legislativa e no
das Juntas, da composição des- mérito, pela aprovação de ora
tas -e da Justiça do Trabalho. apreciado projeto de lei, por
-ser a matéria de alta relevância para· a Conclusão do ~tual
Voto do Rel ã-tor
estágio do processo de tr-ansição em que passa o País.
Tratando-se simplesmente de
adaptar a CLT aos novos manda~· Sala dàs Comissões, 8 de nomentes .~onstituciona'fs, o voto vembro de 1990.. - Çtd Sabóia
é pela áprovaÇão do projeto de de Carvalho, Presidente ~ Odalei do Senado. sob exame.
cir Soares Relator
- Meira
FiJho - Le~te Chaves- Wilson
Sa 1a das Comi SS_õés, 13- dEi nO- Martins ~ ~osé Paulo Biso1
vembro de 1990--: - Odaci r soa- Severo Gomes - Afonso Sancho res. Presidente
em
exercf- João Menezes- oziel carneiro
cio Nab_Qr Junior, Relator
AntQnio
Alves
Maurp
Wilson Martiris
Vosé Paulo Benevides.

Pelo exposto, apesar de pe1e
não encontrar vfcio d~ incons- Biso! (com restrição) - ~osé
titucionalidade,
op1no pela Fogaça ~ ~cão Menezes - Franrejeição do Projeto de Lei do cisco Rollemberg- Jutahy MaSenado n~ 22, de 1990, por sua galhães
Severo Gomes ~ Manmanifes~a inconveniência.
sueto de Lavor
Ronaldo
Aragão.
Sala das Comissões, 13 de noPARECER NO 365, DE 1990
vembro
de
1990.
- Odacir
soares, em exercício- Aluizio
Da Comissão de;ConstttuiBezerra - Severo Gomes - Afonso Sancho- Meira Filho·- Wilçãc, ~ustiça e Ctdadania,
Son Mart~ns
Antônio Luiz
sobre o Projeto de Let do
Maya
Maurfcio corrêa
Senado
nQ 163, de 1990,
que
11
Francisco Rol,lember - Ronaldo
estabel ece prazo para os
Aràgão - Uoão MeneZes
Leite
mandatos dos atuais governaChaves
Nabor Uunior
José
dores das Estados
de Roraima
Fogaça- Aureo Mello.
e do Amapá 11 •

O

~R.

PRESIDENTE (FrancisCo

Rol 1 emberg)
- 1 ido
vai
(Pausa.)

-

à

o

Expedi ente
publicação.

Sobre a mesa, proj_eto de lei
que será lido _pelo._Sr.
;_~
secretâri,o,
É lido o -seguinte\
PRO~ETO
N~

DE LEI DO SENADO
210, DE 1990

Acrescenta dispositivo
art. 1 Q da L.ei "" 7. eso·.

ao
'de
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21 de dezembro de 1989, que
11
0i spõe
sobre
prisão
temporária 11 ,
para autorizá-

la nos casos
especifica.

de

furto

que

O Congresso Nacional decreta:
1.rt O inciso lii do

Art.

1.rt da Lei n 2 7.960, de
dezembro

21

art.

de

de 1989,_ que "Dispõe

sobre prisão temPOrária , passa a vigorar acrescido da seguinte alínea p :
11

"Art.

1.2

. ·-·

I I I - . . . . .c,

p)

furto

.-.~.

___ ..•.

~·~·.

... ·...•..• ~ ....

(art.

155

e§§

1.rt

e 4 2 do Código Penal), quan-

do

a

coisa

subtraída

for

veículo automotor ou quando
a coisa subtraída encontrarse na casa alheia.
definida
no § 4 2 do art. 150 do Código

Pena 1 ,

dependências."

ou

em

suas

Art. 2.2 Esta lei entra em yi-

gor na data de sua_ pubJJcação.

Art. 3.rt ReVOQam-se as disposições em contrárlo~

Uustificação
A escalada

de

Terca~feira
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violência em

nosso País não. ~~cont~a. ~m
fim.
Ao abrirmos as paginas
dos
jornais ou.
quando
os
noticiários
te_levisi_vgs
.se
põem a
relatar as notfcfaS,
não há um dia seqver, em qu~l
quer centro urbano brasileiro,
que passe sem um relato de agressões, furtos, roubos,
homicídios etc.-.
Os atentados à liberdade ín.dividual e ao património das
pessoas e o emprego da força e
do medo 1 evaram . o Estado a
munir-se
do
instrumento da
prisão temporária, meio ágil,
encontradiço em inúmerps_pafses, que· se destina a per mi t 1 r
que as investigações que bus~
cam elucidar por completo um
deli to
não sejam di fi cul_ tadas
ou impedidas pela fuga da pessoa suspeita de ter praticado
o crime, ou pelo uso, por ·ela,
dos deploráveis instrumentar
da intimidação de testemunha~
ou da destruição de outros elementos de prova.
Os relatos de que temos conhecimento têm demonstr_ado que
o
1 ns·t i tu to
da
prisão
temporária está sendo utilizado com justificá~eis cuidados,
pelas autoridades policiais ·e
judiciais,
em obediência ao
direito const_itucional de 1i-:vre
locomoção dos cidadãos.
Cumpre reg1strar que várias
prisões temporárias decretadas
levaram à elucidação da autoria ou ·forneceram auxfl i o nessa direção.
Registram-Se 1amentos no tocante ao curto período de duração da prisão

temporária,
que,
no entender
de alguns, não se coadunaria
com os redu~idos meios materiais e humanos de que dispõe o
aparelho poliéial brasileiro.

E

é em vista dos fatores
favoráveis à prisã-o temp_orár1a
acima apontados que entendemos
neceSsáriô estender o elenco
de crimes em que ela pode ser
decretada. Julgamos
indispensável
incluir nesse elenco o
furto, quando. pr-at"icado em residências, e o fur_to de vefcu1 os automotoras. A a 1 í nea "c 11 ,
do
inciso III, do art. 1~. da
Lei n~ 7 .960, _de 21. de dezembro de 1989, que instituiu a
pr t São temporária, 'autoriza a
-refer:roa prisão no caso de
roubo, ou seja, quando a subtraÇão de coisa alheia móvel
se dá: mediatite grave ameaça ou
violência
a pessóa.
Ocorre
que, no caso -de furtos de residência~
e de veículos automotoT".es. a ocorrência de violência e de grave ameaça a
pessoa não é usual. O delito é
praticado, via de regra, qüando-da ausência do proprietário
do veículo ou, no caso de fur:to _de residências, quando ausentes os moradores da casa.
A incidência do delito dá-se
em números alarmantes e
sua
prátfÇ~ _ necessita
ser fOrtemente coibida._ Por
isso,
entendemos que a extensão da
prisãO temporária a tais casos
de furto poderá auxiliar a polícia judiciária a elucidá-los
com _
ma i o r
. presteza,
e
contrft;Juir:á para a r~dução da
incidência.
6f·ereCemos, assim, o" pres-ente
projeto de lei, certos de que
ele,
com os aperfeiçoamentos
que receberá no Congresso Nacional, tornar-se-á um instrumento para elevar a
segurança
e o ~espeito aos. direitos dos
cipadãos brasileiros.
Sala das Sessões, 19 de no·embro de
1990.
Senador Franetseo Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA
DE 21

LEI Nk 7 .960,
OE DEZEMBRO DE 1989

Dispõe

rária.

sobre prisão tempo-

O Presídente Ca RePública
Faço Saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

20

fornecer elementos necessários
ao esclarecimento .de sua identidade;
III - quando houver fundadas
razões, de acordo _com· qualquer
prova admitida_ na legislação
penal, de autoria-ou participação do indiciado nos seguintes crimes·
a) homicídio
doloso
(art.
1?-1, "caput", e seu§ 2k);

b) seqüestro ou cárcere privado (art.
148,
"caput",
e
seus§§ 1~ e 2~):
c)

roubo

e seus§§

( art. 1 57~ "caput",
e 3QJ:

1k,2~

d) extorsão
(art.
158,
"caput", e ~eus §§ 1~ e 2Q);
e) extorsão
mediante seqOestro ~art. 159 .1. "caput", e seus
§§ 1 , 2° e 3 ) ;

f) estupro
(art.
213,
"caput", e sua combinação com
o
art.
223-,
"caput",
e
parágrafo único):
-

ao

g) atentado violento
pudor
(art. 214, "caput", e sua combinação
com
o
art.
223,
"caput", e parágrafo único);
h)"-rapto violento (art. -219,
e sua combina~ão com- o art.
22;3,
"caput~·.
e parágrafo
único);
---o

i)-9pidemia com resultado de
morte (art. 267,_ § 1Q);
j) envenenamento
de
água
potável ou substância alimentícia oü rried-fCíhal Qual i ficado
pela morte (art. 27_0, "caput",
combinado com o art. 285);
1) quaOr11ha
ou bando (art.
288), todos do Código Penal:

m) genocídio (artS. 1~. 2Q e
3Q da Lei n~ 2.889, de 1Q de
outubro de 1956), em qualquer
de suas formas tfpicas;
n) tráfico" de dro"gas (art. 12
da Lei n~ 6.368, de 21 de outubro de 1976);

o) crimes
contr-à o' sistema
financeiro (Lei n~ 7.492,
de
16 de junho de 1986).

-(À
Comissão
.de Con.st f tu ição,
Justiça
e
Cfdada. nia-decfsão t_ermfnativa.)

O SR.
PRESIDENTE (Francisco
Art.
1~ Caberá prisão tempo- --Ro1lemQerg) ·- o projeto 1 iag
rária:
sera publicado e
remetido a
·comissão competente. (Pausa.)
quándo imprescin~ível
par_;;i_ as investigações do
i nForam encaminhados à publica~
quérito-policia1;
ção pareceres da- Comissão de
co~stituição.
vustfça e·_cidaII quando o·indiciado não dania, favorável ao P_rojeto de
tiver residência fixa ou não Lei do_ Sena.do --~.ii. 256, qe 1989-

Terça-feira 20
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Complementar,
nos termos do
substitutivo que oferece,
e
contrário ao de n~ 22,
de

1990-complementar.

As proposições ficarão sobre
a Mesa, durante cinco sessões
ordinárias,
para recebimento
de emendas, nos termos do disposto no art.'277 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Francisco
Rollemberg}- Sobre a mesa,
ofícios que serão lidos pelo
Sr. -1.2 Secretárfo.
Sãõ lidOS oS Sêguintes:
Of. nA 70/90 ccu-

Brasília, 9 de novembro de

1990

..

Senhor Presidente,
Nos termos regimen.tais,

n~co

comu-

a v. ExA que esta comissão aprovou, com emenda; o
Projeto dé Lei
do Senado nA
335, de 1989. que "regulamenta
o art. 227, § 6.2.
da _Constituição Federal, dando novã redaçao ao item 1A do art. 52 e
do art. 54 da Lei nA 6.015 de
31-12.;;73". na reunião realizada no dia 8-11-90.

Na oportunidade renovo a V.
Ex .a meus protestos de _elevada
estima
e
consideração.
Senador· Cid Sabóia de Carvalho, Presidente.
Of. nll 71/90 CCJ
1990

Brasília, 9 de novembrO de

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. ExA que esta comissão aprovou, com emendas, o
Projeto de Lei do _Senado n~
76, de 1988, que Hdispõe sobre
o mandado de injunçãou, na
reunião real izadá --no-ena 8-1190.

Na oportunidade renovo a V.
ExA meus protestos de elevada
estima
e
consideração.
Senador Cid Sabõia de Carvalho, Presidente.
Of. nll 75/90 CCJ
1990

Brasília, 9 de novembro de

Senhor Presidente,

n~ 76, de 1988, 335, 338, 337,
de 1989, e 55 e 163, de 1990,
Sejam
apreciados
pelo
Plenário.

í990

Brasília, 9 de novembro de

Esgotado esse prazo sem interpos _i ção de recurso~ as proPOsições serão remetidas à Câmara dos ·oeputados. (Pausa. )

~abQi_a

Ç1d

Pr_~s_j_dente

n~

Of.

de

80/90 CCJ

Senhor PreSfdenfe,
Nos t9rmos regimentais, comunico a V. Exa que esta comissão aproVou o Projeto de Lei
do Senado n~ 163, de 1990, que
''estãbr;l ece prazo Para- os mar.datos: __-dos __ atua is Governadores
dos Estados de Rorªima e. do
Amapá" , na reunião rea 1 i zada
no dia 8-11-90.
oPortunfdàde renovo a· V.
meus protestos de elevada
e-stima
e
ÇOf)~jderação.
Senador Cid Sabo1a de Carvalho, Presidente.
Na

Ex~

Of. nA 82/90 CCJ

ãraSfl ia-, 14 de hovembro de

1990

_~eohor Pr:-es i dent.e,
-Nos-termos regimentais, comunico a V. Ex 4 que esta comissão a~rovou o Projeto de Lei
do Senado nA 377, de 1989, que
11
ai terã--dlSposi ti vos da Lei n11.
3.071,
de
1A-1-16
e
do
Decreto-Lei nA 4.657, de 4-91942, e dá outras providê~
cias". na reunião realizada no
dia 1~-11-90.

Ni oportunidade renovo a V.
EX meus protestos de elevada
estima
e
consideração.
Senador Ctd Sabóia de Carvalho, Presidente.
Of.
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n~

.

83/90 CCJ
~

--Brasília, 14 de novembro de

1990

Senhor Pr-esidente, ·
Nos termoS re9lmentats, comunico a V. Exa que esta comissão aprovou o Projeto de Lei
do senado n~ 055. de 1990, que
"dá nova redãÇão a Seção I v,
do_Cap}tulo II, do Título VIII, da ConsolidãÇão das Leis do
Trabalho", na reunião real tzada no dia 13-11-90.
-Na -OPortUnidade renoVo a V.
Exa meus protestos de elevada
est i f!la
e
consideração. -·
senador Cid Sabóia de carvalho, Presidente.

Sobre -~ .mesc:1. requefiménto
que sera 1 ido pel_o sr: 111.
Secretário.
. .
É lido o seguinte
~~QUERIMENTO

NO 430, DE 1990

Requeiro, nos termos do artigq ~58 do Regimento Interno do
Senado Federal-_ que_ V. EX.n providencie a tramitação em conji,Jnto__ da matéria correlata
tratada pelos PLS 213/89 e·PtS
179/89

~

Sala das Comissões, 13 de novembrO- de 1990. ~ Odacir Soares -· Ronaldo Aragão- Nabor
Júnior- Wilson Martins- José
Fogaça - Francisco Rollemberg
- ~utahy Magalhães
Severo
Gomes - Mansueto de Lavor José Paulo
Bisol
~oão
Menezes.

-o SR. PRESIDENTE (Francisco
O reguerimento
lido será incluído nâ-Ordem do
Dia oportunamente.
·

~ollemberg)-

O SR. PRESIDENTE (Francisco
Rollemberg)- De acordo com- o
dfSPósto no § 1A dq_ art. 101
do Regimento· Interno, a preSidência determina o arquivamento definitivo do PrQjeto de
Resolução n~ 72, de 1989, uma
vez que o parecer da Comissão
de Constituição. Justiça e Cidadania c9nc1u1u pela inconstitucionalidade da matéria e
foi aprovado, por unanimidade,
pelos integrantes desse órgão
Técnico.--O SR. PRESIDENTE (Francisco
Rollemberg)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE .
Pro_nunc 1 a o- segu 1 nte
discurso.)
sr. PreSidente,
srs._SenadoreS, ihstitufdo .em
19 _de julho de 1987 o Programa
de Oncologia - Pró-Onco ~ surgiu para incentivar e fortalecer a cooperação técnica e a
mútua colaboração entre a Campanha Nacional de Combate ao
Câncer/Ministério da Saúde e o
Instituto Nacional de Assistência Médica da Presidência
Social/Minis.tério d;;):- Previdência e Assistência Social.

Nos termos regimentais, comuO SR. PRESIDENTE (Francisco
nico a V. ExA que esta comis- Rol lemberg) - _Com referênc:ia
são aproVoU o Projeto- de.Lei ao exp~di ente que acafi_é;l. de ser
do Senado nA 338, de 1989, que .·1 i tio~ a Presidência comunica
"regulamenta o art. 135 da ao.. Plenárfo que, nos termos do
Constituiyão Federal 11 , na reu- art. 91, §§ 3~ a 6~ do Reginião rea 1 1 zada no d''i a 8-11 -90. mento Interno, abr1r-se-á o
o Pró-Onco foi concebido e
prazo de 5 dias para interpo- estruturado com o
o6Jet 1vo
Na oportunidade renovo a v
sição de recurso, po_r 1/10 da preponderante
de reduzir a
EXA meus protestos de elevada col]lpos. i ção da Casa, para q.u. e morbimortalidade por câncer no
estima
e
consideração.
os Projetas de Lei do Sena9o Brasil, ~evendo atingir essa
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finalidade através dos seguintes
quatro
subprogramãS
básicos: a) obtenção de i~for

mações

específicas

SObre-- o

câncer; b) expansão da preven-

ção
e
controle
Qo
câncer; C) promoção e prote9ão da
Saúde; dJ educação em cancer.
Ninguém ienora que a população ainda nao se encontra suficientemente
conscientizadá

sobre a decisiva
importânciá
do diagnóstico precoce e do
caminho que os pacientes devem

seguir desde os, prim~iros sintomas, e do di~gnostico ao
tratamento especia-l izÇtdo.
O

gia,

câncer é uma grave patolocuja

possibilidade

de

é limitada pela reduzida
eficácia das terapêu~icas disponfveis no que tan9e os tratamentos das doenças crôn1co
cura

degenerativas.
caracterizado
pela alta tecnologia e elevado
cust_o.
Apesar dos avanços cienti'f_icos e tecnológ1cos das_últimas
décadas, com a __ incorporação de
novos recursos de di.,.~nósticos
e tratamento, ainda nao se verificaram,
infelizmente,
no
Pais,
nos últimos quarenta anos, modificações e
r~duções
significativas dos.fndices de
mortalidade por doenças degenerativas e câncer.

Como se verifica, o Ministério da Saúde,
no momento em
que se reestrutura o Sistema
de Saúde no Brasil.
encontrase engajado. nütrla lUta de vastas propo_rções - posSivelmente
num dos seus desafios máximos
- tendo em vista reduzir. a mobimortalidade por câncer, no
Bras i 1.
Poder-se-á mBlhor avaliar as
dimensões, a
gravidade e
as
perspectivaS deSsa luta depois
que os .indicadore_s_ prognosticaram para os àfioS de 1990 a
1994 uma ocorrência média de
90.000 óbitos por ano nesse
período - ou seja,
cerCa de
450.000
qrasileiros deverão
morrer vitimaaos- pelas -diversas ·modalidades de câncer no
perfodo de 1990/1994.
Sensibilizado ãgradeço as informações que o Dr. Romero Bezerra Barbosa.", digno Super i ntendente da çampanha Nacional
dé ~Combate
ao Câncer teve a
amabilidade de enyiar-me.
·
-

o

Sr.

Francisco

Permite-me V.

te?

Ex~

Rollemberg
um

apar-

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com

prazer, eminente Senador Francisco_.Rol_lemt;>erg.
_

O sr.

Francisco

Ro1iemberg
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York, vem encontrando dificuldades tremendas, porque a for~
mação
étniCa
dos
norteamericanos é bem diferente da
nossa.
Eles receberam lá os
inglesés, os europeus, de uma
maneira __ geral, e a nossa raça,
nObre Senãdor, é de ascen_dência
portuguesa,
fndia,
africana- ConseqOenteménte. as
nossas características biológicas e genéticas são bem diferentes daquelas que os nossos irmãos da América do No r te
podem oferecer. E_o-Dr. Alcyr
está-encontrandO dificuldades
tremendas.
Está mandando ·colher sangue rio Brasi1,
procurando descendentes de portugueses, com os quais fez uma
associação para criar o banco
luso-brasileiro de medula óssea, no afã de conseguir dar à
sua filha mais alguns anos de
vida.
Daí por -que reputo da
maior importância que se fortaleça o Serviço Nacional do
Câncer, que o
Pro-onco realmente possa ?ferecer a qualidade que a medicina do Brasil
está a ext-gir, porque se assfm
já ocorre~se~ se assim já fosse a medicina brasileira~ tenho certeza de que esses quatrocentos brasileiros cancerosos. que estão em New York lá
não estariam,
nem estaria o
Dr. Alcyr deixando o seu emprego,
vendendo os seus bens,
_indo ser chofer de táxi
para
conseguir uma coisa tão singé~
la, que no Brasil
por certo
haveria
de conseguir,
haja
vista a
identidade biológica
de nós
todos brasileiros. v.
ExA chama a
atenção para um
assunto meritório e marcante.
Só lamento, Sr.
Senador, -que
nós,
brasileiros, no campo da
medicina, que avançamos tanto
na cirurgia cardiovascular. na
cirurgia neurológica,
estejamos a engatinhar no setor de
oncologia. Precisamos fortalecer
o
Governo;
prec_i sarnes
prestigiar o Ministro da Saúde;
precisamos desenvolver a
pesquisa básica em oncologia;
precisamos mais do que nunca
criar e desenvolver esse banco
de medula ósSea que o Dr. Alcyr houve por bem. por não ter
Condições no Brasil .. criar em
New York. Era o que·eu tihha a
dizer no sentido de apoiar
esse discurso que v. Exa pronuncia nesta tarde.

Por outro_ lado, os índices de - Eminente Senador
Lourival
crescimento demográfico, enve- Baptista,
vê v.
Ex~ que. no
lhecimento da _população-e a- intervalo de menos de setenta
duas horas,
cá es-tciU pã-ra
gravamento dos- impactos
do e
nosso quadro _ nosológico glo- aparteá-lo em um dos discursos
bal, tornavam imprescindível e que faz: com mui ta seriedade e
imperativo, no âmbito das ati- com ml,l_i ta profundidade. v. EX~
vidades e problemas do Minis- está registrahdô ·o Pro-onco,
tério da Saúde uma cOmpleta está dizendo o que se pretende
reformulação das suas estraté- fazer para salvar os doentes
~ias
a
fim de enfrentar. com de câncer do_Paf_s. Quero dfzer
exito,
as doenças
crôniço- a V, Exa que tal procedimento
de~enerativas.
nesta década, realmente
merece
encômios~
ate o ano 2000.
haja vista,
Sr. Senador, que
somente em -New York existem
Daf o advento do Pro-onco; em mais de quatrocentos brasileiros ·cancerosos, tentando tra1987.
tãmento para algumas variedaNo ano seguinte, em 1988, a- des de- câncer,
porque.
infetravés da Portaria n~ 707,
de lizmente,
o Brasil
não
tem
7 de dezembro de 1988, o éntão condições de fazê-lo. RecenteMinistro de Estado da Saúde, mente, recebi ·de NeW York carLuiz Carlos Borges da Siiveifa ta de qm amigo, -o Dr.
Alcyr,
instituiu o
Dia Nacional de cuja fflhá foi
acometida de
Combate ao Câncer, a ser come- leucemia mielóide crónica. o
morado no dia 27 de novembro Dr.
Alcyr andou de ceca em
tendo em vista, entre outros meca no Brasil,
na tentativa
objetivos, coord~nar uma
im- de
fazer
um
transplante
portante mobi 1 j2;ação pOpular medular.
Não o conseguindo,
O
SR.
LOURIVAL
BAPTISTA
quanto aos aspectõs educativos vénõéu tudo o que_tinha, pediu -Muito grato, eminente .Senae
sociais de luta contra o demissão do seu empregO e está dor Francisco Rollemberg. V.
câncer.
o Dr. Alcyr, engenheiro quimi- ExA me sensibiliza com o seu
CO, ·vivendo- como chofer de aparte de médico que é, médico
Por intermédio da Divisão Na- t.áxi
e pintando_ para vender ilustre, grande cirurgião,
ecional
de Doenças
Crônico- quadros nas_rUas de New York, méritO cirurgião e que nos deu
Degenerat i vas e
d_a Campanha Párc:r
consegui r - duzentos e uma aula agora. Eu, um _maduro
Nacional de Combate ao.Cãncer, cinqOenta mil dólares, a quan- médico,
um velho médico, que
o Mi ni"stéri o da Saúde ficou tia necessária Para o trans- exerci a medicina simplesmente
enca~regado d~ organizar e replantê-·de- mê"dU"ta d~ sua fi lha. durante 12 anos.
não podia
alizar os trabalhos e inicia- Veja V. Exa a que ponto chega- deixar de abordar este assunti v as no tocante às açóes·· de mos e a que atraso estamos.
E to, cujo material me fo1 eneducação e informação no com- o Dr. Alcy~. nessa luta insa- viado na semana passada pelo
bate ao câncer.
na, já há onze meSes em New Ministério da Saúde.
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Achei que era um assunto pal-

mos de fortalecer a

oncoloola

pitante, em torno do qual
to- .. n9 Br:a~il, Desejamos que_ o Midos nós deverfamos estar uni- n1_sterlo da Saude tudo faça

dos para
onco,

que

dar

apoio

ao

Pro-

tem por objetivo o

tratamento do câncer, doença
que aqui no Brasil é um verda-

deiro flagelo.

V. ExA, assim Como eu. de vez
em quando, recebe notícia do
falecimento de um amigo dileto
que está com câncer ou seu filho, mulher, neto, etc.

para minorar esse mal que está
atingindo nossa população.
Mui to grato a V.

Ex .a

Sensib11 fzado, · a9rã.deço as
informações que o Dr. Romero
Bezerra Barbosa, digno Superintendente da Campanha .Na c i onal do Combate áo Câncer, teve
a amabilidade de enviar-me.

o aparte de V. Exa, eminente

Aproveito o ensejo para requerer a incorporação ao texto
não só vem enriquecer o meu deste sumário pronunciamento
pronunciamento,
mas
vem do documento anexo intitulado
ilustrá-lo de maneira brilhan- "Câncer no Bt-:.!9-Sil ~.A magnitute quando nos deu uma aula di- de do problema e medidas de
zendo das necessidades que te- controle" no qual estão as diSenador Francisco

Rollemberg,

Novembro de 1990
retrizes

1990/1994 .

para

Erã o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.
(Muito
bem!
Palmas.)

60C.UMENTO A QUE Sé REFERE .O
SR. LOUR!VAL BA~TISTA EM SEV

DISCURSO.

A Magnitude do Problema
Medidas de Controle

Diretrizes para o qüinqüênio 1990-1994

março de 1990

qüinqüênio

Não me seria lfcito encerrar
essas breves considerações sem
antes felicitar o Ministro Alceni Guerra e me congratular
com S. Ex 4 e com a valorosa e
brilharite equipe do Ministério
da Saúde que coordenou e elaborou
esse
importante
documento.

CÂNCER NO BRASIL

Rio de Janeiro

o
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CÂNCER NO BRASIL
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Tratamentos
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Recursos.

diagnÓsticos
inadequados

Educação

profissional
inadequada
Normas

e
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'
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APRESENTAÇÃO
Este documento tem por objetivo contribuir, neste momento
em que se reestrutura o sistema de saÚde no Brasil, pã.ra .a
reorganização das AçÕes de Controle do Câncer.

Ele foi

elaborado de acordo com as proposiçÕes do Sistema Único
de SaÚde- SUS, o qual tem no Ministério da SaÚde seu_

coordenador.
Procura demonstrar, por meio dos indicadores disponi_
veis, a magnitude do problema câncer no pais,

no momento

atual e no futuro, atrav_és de pr'ojeçÕes, assim cxm::> ap-onta·

para as principais ~êdidas e açoes necess~rias ao controle
desta doença a serem desenvo! vidas- nos prÔximos cinco anos.

Trata-se, antes de tudo, de uma tentativa de se defini
rem prioridades e responsabilidades, em busca

de

melhores

resultados na redução da morbimortalidade por câncer no
Brasil.

Marcos Moraes

CONTEÜDO
Ir1trodução
A magnitude do problema cancer
no Brasil

Recursos técnicos disponiveis
para a ·atenção ao câncer no Brasil
Dificuldades e estrangulamentos
que interferem no controle do câncer no pais

Objetivos das direti-izes para o
qUinqUênio 1990-1994
Principais metas a serem .alcançadas
Medidas do controle do câncer
no Brasil
Bibliografia consultada

Terca-feira 20

Terça-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACION,U. (Secão ID

Novembro de 1990

INTRODUÇÃO

A doença câncer representa, na realidade, um conjunto de IT'ais de cem do_eoças
distintas, as quais guardam, entre·si,·.a caracteristica de proliferação celular
descontrolada e a capacidade de invadir tecidos.
Ela repres-enta, para o Brasil de hoje, um grave problema de saÚde pÚblica,
pois constitui a segunda doença coro causa_ de mor1!e .. ~~_te problema tende a agra
var-se no futuro, especialmente Pelo fato de·que o câncer incide prevalente=
mente no adulto, e o contingente populacional de bra_sileiros nas faixas e tárias mais avançadas está se elevando, assim como e:;;_tão aumertando os r is c·os
relacionados a fatores amb:t,entats e aos novos hábito_s de v~da __ d~ população.
O controle do câncer tem como primeiro obstáculq_ a ~"eficácia __ limitada" dos
recursos disponiveis, dentro do conhecimentd-·çientif"i_co atua1; já Que ·estes se
limitam a remover ou a destruir os tecidos .a).terados, sem, contudo-, eliminar
a(s) causa(s) desse crescimento Qelular descontrola~o.
Em vista disso, o volume de tecido comprOmetido e o,grau_ de invasão das es
truturas prÓximas ou distante.s são inversamente proporcionajs. à _-capacidade te
rapêutica de "curar 11 sem cau-sar dà,nos a-o.~irldiv-iduo~_
~-Por outro lado, já são conliec.idos diversqs fatore;;_ que interfer-em na evolu
ção das neoplasias malignas, os quais- váriam de fatores virais aos r_elaCiona=.
dos à alimen-tação, a condiçÕes ambie-ntais -e a hábitos culturais, que- devem es
tar entre os alVos das açÕes de.· controlé--da doença.
·
-·
Desse modo, qualquer tentativa para se mudar a situação atual de mobimortâ
lidade devida a câncer no pais deve contar com estratégias abrangentes, tantÕ
·no que se refere ao dimensionÇLmento do pr"obleTna, quanto à "convocação para a
ação" de todas as instituições el!yà.ly1~ã.s: em_. -aJ;tV:;q}ide_s, ~Sfut:atiyas., (liagnÓ__,sti
cas ou terapêuticas, entre out-ras, assim como iiquel"as quf. atuaffi- cOmo 9e -t:'~oo_:=;
ras dos fatores de risco que a!~tam a _$aÚde: _da P.Opulação.
-

A MAGNITUDE DO PROBLEMA CÂNCER
NO BRASIL

SITUAÇÃO ATUAL
A análise dos dados epidemiolÓgicos disponiveis.demonstra o problema de
de pÚblica que o câncer representa, hoje, para o Brasil.

sau-

7065

7066

Novembro de 1990

DIÁRIO D() CONGRE\5SO NACIONAL (Seçao

ID

TercaAeira 20

Mortalidade
Nas Últimas décadas, o perf"il J::fe mortalidade da popu.lação brasileira J:>e modi-

ficou, e o câncer constituiu, na d~cada de 80, a segunda doença como causa de

morte no territÓrio nacional.
Enquanto a mortalidade decorrente de_ doenças infecciosas e parasitárias di
minuiu cerca de 10 vezes no periodo de 1940 a 1980, o coeficiente_ 'de_ mortali=
dade de v ido a doenças cardiovasculares e a câncer manteve--se praticamente·
inalterado, apesar dos avanços tecnolÓgicos e da incorporação de novos ê pode
rosos recursos d~ diagnÓstico e tratamento (Fig. 1}.
-

...,il
~B
o.,

"'.D

'~., ...~

80

do

apar. resp.

70

1',211loenças

inf'ecc. e
parasit •

60
50

"" ·~
.. o

40
30

...
8.

10

E

11 Neoplasmas mi!n Doenças

z,.. 20

1940

1950

1960

1970

198!1l

Figura 1. Coeficiente de mortalidade por algumas camsas, em capitais_
brasileiras, de 1940 a 1980. (Fonte: Mortalidade mas capi t~is
brasileiras- ~930-1980~ Radia Dados, 2:1-~, 2g0. 1984.)

Esta mudança no perfil epid~~iolÓgico está, em parte., assoCiada as transformaçÕes ocorridas na 'estrutura sÓcio-econÔmica do pa.i.s, caracterizadas pelo
pr.ocesso de industrializaç_~o e pela urbanização acelerad:JJ.- A partir da década
de 50, o Brasil registrou um acentuado êxodo rural, che-92J.11do, ao final
dos
anos 80, a ter 70% de sua popu·lação vivendo em áreas ur.l::'lilnas (Fig. 2).

Como decorrência desse processô, observa-se, hoje, no wais,
simultânea de doenças ligadas

à

a

pobreza e de doenças relm..i'onadas

lização.

existência

à

industria

·

ãl

i
i

80
70
60
50
40
30
20
1

O Rural

m

Urbana

1940

1950

1960

1970

1960

Figura 2. Evolução da Composição populacional do Brasil, de 1940 a
1980: (Fonte: Fundação Ludwig, São Paulo.)
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De acordo com os Últimos indices di:vulgiados, em 1986 foram coletados, no
Brasil, 73.897 Óbitos ocasionados por câncer; isto representa 13,4% dos Óbitos devidos a doenças, o que o coloca como a segunda causa mais freqUente de
mortalidade, excluidas as mortes atribui.das a causas externas (Tab. 1).

Tabela 1. Principais causas_de bbito no Brasil, em 1986 ..
(Fonte: Estatis~-icãs Q.e Mortalidade - SIM/MS.)

Óbitos
Causas (CID-BR2)

Nl absoluto

% doenças

%todas
as causas

Doenças do aparelho
circulatÓrio

225.793

41,1

73.897

13.4

66.981

12,2

Doenças infeccfoSas e parasitárias

51.510

9,4

AfecçÕes· do PerÍodo
per inata!

'15.853

8,3

Doenças do aparelho
digestivo

30.481

-~,5

Doenças das glândulas
endÓcrinas, nutricionaiS,
metabÓlicas e imunitárias

25.545

4,7

Doenças do aparelho
genitourinário

-9.988

1,8

Outras doenças

19.968

3,6

Neoplasmas
Doenças do aparelho

respiratÓrio

'r o tal de Óbitos causados

p:r doenças

Óbitos devidos a causas externas

550.016

100,0.

67,7

95.968

11,8

Óbitos devidoS a causas maldefinidas

165.580

20,5

Óbitos devidos a ~odas as causas

811.564

100,0

_____ j
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Estômago t-;...;.._..;...;.;__.;_...JI 12,4

Traq., brÔnq. e pulm.

~====::;----.J

F!gado e vias biliares*

11,7

6,5

·!

Mama feminina ('

Colo do Útero

I,' ' ' '"''''''''''

CÓlon e reto

I }·,.',·., '·''''''''''

6,3
5,7

5,2

EsÔCago L,_
..;;...;._.·-',··'-'! 4, 9
Sangue (leucemias)

PrÓstata

j•;:,•· ·.t'.'·:.;( '4,4
I·~ ""'' ' f:

' 'l

4,1

Pâncreas (\·.: ,::.:,?}::':·.::::.) 3, 4
Figura 3. Óbitos de homens e mulheres brasileiros em 1986, de acordo
com os 10 principais tipos de câncer que os motivaram.
(Fonte: EstatÍsticas de Mortalidade- SIM/MS.) (*Dado

superestimado

pela declaração das neoplasias hepáticas metastáticas coffio doeÔça'primária.)
A Fig. 3 mostra os 10 tipos de cancer que mais levaram brasileiros ao Óbito
em 1986. A distribuição destes Óbitos pelas diFerentes regiÕes do pais evidencia as diTerenças regionais existentes (Fig. 4).
Para o homem, nas regiÕes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o câncer gástri
Sudes=
cancer
de,. esÔfago foi a .terceira neoplasia mais ·freqUente como causa de Óbito, rerletindo, provavelmente, a influência de hábitos alimentares.

co ocupou o primeiro lugar comó caUsa de Óbito, enquanto nas regiÕes
te e Sul o cãncer dos brÔnquios e pulmão predominou. Na região Sul o

Tabela 2. Óbitos por câncer por 100.000 habitantes, em 1986,
de acordo com as faixas etárias.
(Fonte: Sistema de In~ormaçÕes de SaÚde/MSJ
Faixas

etárias

NÚme.-o de

População

Óbitos

Óbitos/100.000
habitantes

<l"-9

1.695

35.469.905

4,78"

1Q-19

1.246

31.636.053

3,94

2()..29

1.799

24.202.028

7;43

30-39

3.810

16.159.482 '

23,58

40-49

7.906

11.830.120

Só-59

15.192

.8.219.oso

6()-69

18.187

5.042.746

360,71

70-79

16.106

2.421.329

.665,26

7.~45

664.216

a:> e mais

M,~l

184,84

1.

~]._,35

88,7
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Para a mulher, nas regiÕes Norte, Nordeste e Centro-Oeste predominou o cân
cer de colo do Útero como a primeira causa de Óbito. mostrando a de~iciênciã
das açoes preventivas. As regioes Sudeste e Sul apresentaram o cancer de mama
como a primeira causa de Óbito, seguido, no entanto, de perto, pelo câncer
cérvico-uterino, o que demonstra que, mesmo nas regiÕes economicamente maiS
desenvolvidas, a prevenção do câncer de colo uterino é ainda 'inexpressiva.

.

-

-

-

Observa-se também que as neoplasias malignas predominaram como causa de
Óbito nas faixas etárias mais avançadas, sendo re.sponsáveis por· 88,7% das
mortes das pessoas com 40 ou mais anos de ida-de (Tab. 2) ..

HOMENS
EsÔfago
EstÔmago

SUL
17,6

Traq.,brÔnq. e pulm.
PrÓstata
Ç-stômago
Trãq.,brÔnq. e pulm.

SUDESTE

PrÓstata
Traq.,brÔnq. e pulm.

CENTRO-OESTE

Estômago

·

PrÓstata
Traq.,brÔnq. e pulm.

NORDESTE

Estômago
Fig.e vias biliar.
Traq.,brÔnq. e pulm.
Estômago

NORTE

ÓBITOS

~OR

100 MIL HABITANTES

MULHERES
Estômago
Colo do Útero
Mama

•

Estômago
Co1o do' Útero
Mama

Traq.,brÔnq. e pulm.

Mama
Colo do Útero

Fig. e vias biliar.
Mama

SUL

9.1

9.7

SU,DESTE

CENTRO-OESTE

NORDESTE

Colo do Útero

FÍg. e vias biliar.
Estômago

NORTE'

Cólo do Ü.tero

Figura 4. Coeficiente de mortalidade devida aos principais tipos de
cancer
nas grandes regiÕes brasileiras, em 1986, para os sexos-masculino e
f"eminino. (Fónte: Sistema de --InformaçÕes sobre Mortal i dade/MS.)
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Morbidade
Oe acordo com o Registro Nacional de Patologia Tumoral - RNPT, foram lev_ar•ta-

dos no Brasil, junto aos laboratÓrios de citologia, hematologia e histopatolo
gia, 369.769 diagnÓsticos de câncer no periodo de 1976 a 1980 e, no periodÕ
de 1981 a 1985~ 530.910 desses diagn~sticos.

Por esses dados, observa-se q_ue a freqUência relativa das diversas neoplaSias malignas, no perÍodo de 1981 a 1985, foi praticamente a mesma do pe.ri2._
do de 1976 a 1980 (Fig. 5).

Pele
Estômago
PrÓstata
Traq., brÔnq.,pulm.

Boca
CÓlon e reto
EsÔfago

Laringe

Bexiga

o
m

Gg. linfáticos

1986-1980
1981-1985

Colo do Útero

Pele
Mama

CÓlon e reto

Estômago

•

Corpo de Útero

MULHERES

Boca
ovário
Gg. linfáticos

TireÓide
Figura 5. Distribuição percentual das 10 principais localizaçÕes de câncer
primário diagnosticadas em home'ns e mulheres, no Brasil, de 1976 a 1980
de 1981 a 19.85. ___(_Fonte: Registr-o Nacional de
Patologia Tumoral - RNPT /Pro-Onco/MS.·) (*Valores subestimadOs- em vis
ta da baixa cobertura dos laboratÓrios de citologia~ no pri
meiro per:iodo~)
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Para o sexo masculino, o Registro alerta para a elevada freqUência do câncer de estÔmago, seguido do câncer de prÓstata e boca, pois o c~ncer de pele
que apresenta a maior freqUênc1a é mui:to pouco siQnificativo em r e laçâ';., à
mortalidade, excetuando-se o me!anoma,
No sexo feminino, o câncer cérvico-uterino tem freqUência semelhante
câncer de pele, seguido de perto pelo câncer de mama.

a do

Extensão da doença

Não há dÚvidas, hoje, sobre a importância do grau de extensão (estadiamento)
do câncer em quaisquer dos seus tfpos morfolÓgicos e topográ-ficos, no m.omento
do diagnÓstico e na ocasião em que é instituido o tratamento especializado.
No Brasil, em diversas neoplasias malignas, os diagnÓsticos se processam,
em mais de 80% dos casos, nas fases avançada,s da doença, quando os recursos
terapêuticos d.isponlveis já são_ utiiizaõos _com 'finalidade paliativa, of'erece~
qo prognÓstico bastante reservado.
Dai a convicção popular e at~ mesmo entre muitos profissionais de sa-úde de
que "câncer não tem cura".
.
Na realidade, determinadas localizaçÕes onde o câncer se instala são dificilmente alcançáveis e tor.nam economicamente inviáv-eiS proQf-amas de rilstreamento visando ao diagnÓstico precoce. No entanto, os dados de freqUência relativa mostram, especialmente na mulher, que as principais neoplasias malignaS
diagnosticadas no Brasil são passiveis de diagnÓstico precoce e/ou de prevenção, como é o caso dos cânceres de mama, colo de Útero e pele.
O câncer de pulmão constitui hoje, em nosso pais, a segunda causa de morte
éntre as neoplasia~. Sabe-se que o recurso terapêutico que oferec~ melhores
resultados no· câncer de pulmão é a- cirurgia. Esta, no ent.anto, sÓ pode ser em
pregada nos estádios iniciais da dOença~ No srasil, Cercã d~ 90% dos pacien=
tes que chegam aos serviços especializados de tratamento de câncer com neopla
sia~maligna de pulmão encontram-se 'fora de possibilidade para 05 tratamentoS
cirurgicos.
O câncer de boca, a quarta neoplasia maligna mais 'freqUente no homem, excluindo-se o câncer de pele, apesar de Tacilmente alcançável pelo exame direto, é igualmente diagnostic~do em fases avançadas da doença. No Instituto Na-cional de Câncer- INCa, -no Rio de Janeiro, o periodo de 1975 a 1980, 83% dos
casos avaliados encontraVam-se em estádio~ avançados da doença {Fig~ 6)~

Caso~

avançados
83%
Casos
iniciais
,17%

Figura 6~ Casos de câncer de boca, segundo a extensão. da do_ença.
(Fonte: Instituto Nacional de Câncer, 1975/80.)
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PROJEÇÃO PARA O FUTURO
O problema de saÚde pÚblica nacional._que representa, hoje, o câncer tende a·
agravar-se no futuro, caso não haja uma atuação eficaz __ no que cóncérne à atua
lização constante dos métodos terapêuticos, mas, principalmente, quanto às
didas voltadas para o diagnÓstico precoce, a prevenção secundária e a atuaçãõ
sobre os fatores de risco~ A perspectiva de um aumento da expectativa de vida
refor;a esta necessidade (Fig. 7).

me

72.1
63,5
55,9

....

33.7

'""'"

i...

1900

1920

1940

1960

1980

2020

Anos

Figura 7. Expectativa de vida ao nascer, no BrasiT, -de 1990
ao ano

20-20,

para ambos

os __ se_xos.

(Fonte: 1900/1950- Santos, J.L.F., Demografia: Estimativas e projeçÕes, SãO _PaulQ, FAUUSP, -1978; f960/2000
- United Nations, Periodical on_Ageing a4, v.l, n.l 1985.)

Assim, nas Últimas décadas, um numero cada vez maior de brasil~~ros _v~m se
incluindo nas faixas etárias mais susceptiveis ao câncer, ou seja, a partir
da quarta década de vida (Ffg. ·a).
As tendências demográ~icas e epidemiolÓgicas, permanecendo o quadro atual,
sugerem que, em 30 anos, mais de 85% dos brasileiros viver~o em áreas urbanas. Os menores de 14 anos de idade constituirão cerca de 32% da população
até o ano 2000, e o número de .idosos terá- dobrado, 12"% da população tendo eo
anos ou mais de idade. As doenç_ as cardio..,asculares, as neoplasias malignas e
os acidentes serão responsáveis po-r cerCa de !5% do_s Óbitos.

ProjeçÕes para se estimar_~. morbimortalidade por câncer no Brasil, em anos
futuros, são problemáticas, tendo -em vista que:
.
• não

há séries histÓricas

disp.onivei._s que _permitam extrapolaçÕes a pârtir de
- -

tendên~ias rerflotas ou recente_s;

• o cálculo de taxas para a década de 90 carece dos dados do censo de 1990, o
qual permitirá corrigir estimativas poPulacionai.s superestimã.das,
já- qúe-

tem havido quida importante da fertilidade.
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Figura 8. Coeficiente de mortalidade por câncer, no Brasil,
em 1986, de acordo com aS ~aixas etáriaS, Para
ambos os sexose (Fonte: Sistema de InformaçÕes em SaÚde
do Minis~ério da SaÚde.)

No entanto, no intentO de se dispor de alguma apreciaçao, mesmo que grosseira, do quadro futuro, optou-se por estimar,* para os anos de 1990 a 1994,

o nÚmero absoluto d~ Óbi~os, encontrando-se uma ocorrência média em tõrno de
90 mil Óbitos por ano nesse- QeriOdo ( Tab. 3)_. Pa_r_a as grandes ,.:egiÕes ~ 9eográf'icas, estimaram-se os nÚmeros.._abso~uto.s d_e, -Óbi.:tOs., relacionados na Tab. 4 •.
Quanto às principais locali_:o=:aç;Ões anatÔmica-s~ forãm estimadas
iiS Taixa:S
anuais médias de Óbitos para homens e mulheres, .aprese11tadas na Tab. 5.

Esti•ativa por progressão linear, a parti~ da 11 teod;ncia" veri~icãvel e~tre dois pontos disp~
'nfveis. Co• base e111 dados indiretos (população dos •unicÍpios c1«1 inforução rtgular), ·os dados
foram •ultiplicado$ por fatoreS. de correção: 1,30 para as regi;n; Norte e Centro-Oeste e 1,35 pa
ra a região Nordeste. Os valore$ encontsados for~• agregados e• faixas para o conjunto. do_pafs:
co• ar~edondamento na ca'a dos •ilhares e limites, de aais ou eea«S 10%, e• torno dos valores
iniciais.

*

Tabela

3. NÚmero estimado de Óbitos por neoplasias malignas,
por sexo, no Brasil, para os anos de 1990 a 1994~

(Fonte~ Divisão de Epidemiologia e Bioestatistica/INCa/MS.)
Ano
Sexo

Brasil
(IDtal)

1990
M

1991
F

47.005 38.508
(85.513)

M

1992
F

M

1993
F

48.265 39.478 49.527 40.447
- (90.024)
(87-743)

M

1994
F

M

I

F

50;787 41."417' 52.049 42.386·
- (·.92.204)
(94.435) .
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'rabela 4. N~mero ~stim&Uo de Óbitos devidos aneoplasias malignas,
nas grandes regiÕes do Brasil, para os anos de 1990 a 1994.

(Fonte: Divisão de Epidemiologia e Bioestatfsti~s/INCa/MS.)

~

1990

Norte
lordeste

Sul

1993

1994

3.282

3 • .426

3.571

3.716

3.861

14.050

14 .. 531

15.013

15.494

15.976

5 .. 350

S. 591.

5.832

5.073

6.314

45 .. 800

46.805

47 .. 859

46.613

49.817

• 17.031

17.390

17.749

18.106

18.467

Centro-oeste
Sudeste

1992

1991

r•bela S. Faixa anual média ·e~timada de Óbitos par cincer, segundo sexo

e principais localizaçÕes, para o Brasil, no periodo de 1990 a 1994.
(Fonte: Divisão de Epidemiol-ogia e Bioesta~tica/INCa/MS.)

Óbitos 'elitliaados

Local.ização
Homens
Pulmão
Estômago

llulhems

TOtal

_.8.100-9.900

2. 70a..a.:l00

10.800-12.200

6.3oo-7. ?oo

2. 700-:s..300

9 .. 000-ll.ÓOO

5.4~

5.4D0-6.600

Mama 'feminina

Colo uterino

CÓlon e reto

5.400-.E..SOO

5.40D-6.600

~ ... 800-2.200

2. ?OQ-3..300

.

4. soe-s. soo

9oo-l.Jl00

3.600-4.400

600-SIIt

3.300-4.100

EsÔ:t:ago

2.700..3.300

Próstata

3.600-4.400

Cavidade oral e faringe

.2.700-3.300

3.600-4.400

Para a estimativa de incidência. pesquisou-se a razão mortalidade/ineidên

cia, vigentes e~ áreas do pais-eÕbertas pelos R~istroS de Câncer de Base PÕ
pulacional que divulgaram esse indicador - São P-aulo. Porto Alegre e FOrtalé

za. Com va..lore.s aproximados aos vigentes em· Fortaleza e intermediários em re.
lação às outras duas áreas, fOram-estimadas as faixas de casos novos de cân=
cer esperados para o periodo ~e 1990-1994. as quais variaram em torno de 200
Mil casos novos por ano, consideradaS todas as localizaçÕes. A Tab. 6 relãciona. as faixas .de casos novos esperados para. u principais neoplasias mali_a
na.a.

Tabela 6. Faixa anual média esperada de casos nowos de câncer, segundo sexo
• principais locallzaçÕea, para o Brasil, nGperlodo de 1990 a 1994.
(Fonte: Divisão de Epidemiologia e Bioestatlstica/INCa/MS.)
Casos DOVOB esperados
Local.ização

JIW.heres

Total

Mama f'eminina

18.000-22.000

18.000...;,22.000

Colo uterino

lS.OD0-22. 000

18.000-22.000

Homens

Pulmão

11-.. 600-14.100

a..ooo-

4.700

Estômago

1~.soo-i2.aoo

4.500-

~.500

lS.OOQ-18.300
11 .. 700-13.000

s.ooo-n.ooo

Cavidade oral e faringe

9.000-11.000

2.700- 2.000

CÓlon e reto

3.60D- 4.400

5.400- 6.600

PrÓstata

9 .. 000-11.000

EaÔ'fago

4 .. 5oo- 5.500-

15 .. 500-18.800

9.00Q-ll.OOO
1.500~

1.800

6.0(!0-7300-
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discu~so

pelas' empresas consumidoras
de aço plano.

do Sr.

Baptista,
o
Sr.
se o Ro_ I _1 e_mberg, de f x a
a c.ade f r a da pres f dénc i a,
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 31:1 Secretário

F ranc f

Tal manobra tira o pode~ de
competição das pequenas e
mêdias
empresas
situadas
fora do eixo Rio, São Paulo
e Minas Gerais, reduzindo o
custo para as que estão próximas e onerando bastante
parª as mais d_t_st~ntes.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)
concedo a palavra ao
nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDBCE.
Pronuncia
o
seguinte
discurso.
Sem
revisão
do
orador.)
Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores, as lideranças
políticas.
empresariais
e
comunitárias
do
Nordeste
habituaram-se a permanecer vig i 1 antes . para impedi r _que benefíc_ios _conquistados, a duras
penas,
para a região venham a
ser reduzidos o~ nulificaaos.
Quando se co9ftou, por exemplo, da extinçao dos incentivos fiscais e das ZPEs, os
parlamenta~es cearenses e os
de outras Unidades Federativas
do Po1 ígono
___ congregaram-se
para reagir, desestimulando o
Governo a 1 e v ar avan-te a pretendida
e
despropositada
medida.
Agora,
em que pese o esforço
cpnstante de senadores .e ,.deputados
nordestinos.
alem- do
trabalho eficiente de entidades de classe, a Administração
Federal, através da Portaria
n~
670/90,
de 8 _de novembro,
suprimiu o C!F Uniforme para
os Aços Planos, o- que significa dizer que o preço das chapas de ~ço não mais será o
mesmo para todas as áreas do
País.
-

Para
o nos_s_o Estado do
Ceará o mOmento é extremamente _,de 1 i cado.

ú setor eletrometalmecânico
deverá sofrer uma queda de
.até . 35~ R.or. có'hta desta medida, agrãvado pelo momento
ç:~.tual _que aponta, para grave
recessão.
0r·eflexo__ no custo da
matéria-prima será de aproximadamente
9% (nove por
_c.ento)
incidindo sobre.
a
ma i o r
parte_- de CUsto de
produção: convém lembrar Quê
esta desvantagem poderá aumentar com_ a redução de custo
para
as empresas do
Centro-Su 1 .

Como conseqüência te_remos
desemprego em larga escala,
_fechamento
de empresas_ e
perdas de tecnologia desenvolvida nos. últimos anos.
O
a_umento dos insumos também aUmenta a transferência
1_iqu1de de impostos para o
Centro-S~] .

-Agravada pela perda de merçado _nas citadas Regiões.
Ta 1 et i -tu de poder i a s-er tolerada caso Os programas de
investimentos do governo federal
tive~sem
contemplado
as regiões _P.rejudicadas com
implantação de laminaçõ~s _ à
frio junto -aos principais
pólos consumidores, projetos
estes todos_ relegados a um
segu_ndo P1 ano .
~

A repercussão .do ato governamental
9erou perplexidade e
indignaçao. ensejando sucessivas reuniões do empresariado
com autoridades estaduais e
com representantes do Ceará no
Congresso Nacional.
Na última sexta-feira, aliás,
recebi do Sr. k~iz_ Esteves Net_o, __ Presidente da Federação
das I~dústrias. um longo telex
sobre o assunto,
vazado nos
seguintes termos:

Ct?.rio~ çle vossas provj dências, gestões junto as autoridades competentes,
desde
já agradecemos o colo~amo
nos ao vosso dispor.

"Pelo presente expomos assunto da maior
gravidade
para as regiões menos favorecidas do Pais.
Trata-se da Portaria 670/90
de B-11~90 extinguindo
o
"CIF. Unifor_rne" para os aços
planos. ou seja,
os preços
das chapas de aço deixaram
de ser iguais em todas as
Regiões do País.

Atenciosa"!ente,

L.uiz

Es_teves Neto,
Presidente Federação Inds. Estado
Ceará - Fernando U.L. de Castro _Alves, Presidente Sindicato Inds. Metalúrgicas_Mecânicas et Material Elétrico
Estado do Ceará."

o

sr.

Oz1e1

~Carneiro

Permite-me V. E:x.a u_m apart~?

O sistema
~-CIF
Uni forme"
O SR. MAURO BENEVIDES - Ouço
não po-der i a ser
encarado o aparte do nobre -senador ocomo
incentivo fiscal, pois zie1_ C_arneiro
.o governo federal
não arca
com as despesas de roteiro
O sr. Oziel Carneiro
Nobre
do frete, as quais são pagas. Senador Mauro Benevides.
tam-
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bém recebemos da Federação das
Indústrias _do Estado d_o Pará
telex reclamando dessa portaria. que altera o preço CIF uni fermi zado__ para
os
aços
planos. Isso realmente implica,
na área do meu Estado do
Pará, um aumento de custo- da
ordem de 30%, criando uma situação muito difícil
para a
_sobrevivência de me,talúrgicas
que a 1 i estão i nsta_l ãdas. Tomei
uma providência _e_ dirigime diretamente à M"ínístra· da
EcOnomia,
solicitando reVisão
da_ portar i a. Tudo isso me preocupa mais porque estamos verificando que, em nome de um
combate-à inflação, estão sendo tomadas providências
na
área do Governo Federal que,
aos poucos. v·ão co 1 ceando num
segundo p 1 ano aqui _1 o que sempre foi o _objetivo e o
ideal
da socieda·de brasileira:
desfazer os desequilíbrios económicos e sociais entre reQiões.
Portaria desse tipo 1 se pode
ter o a 1 cance de re.au4 i r a i nf 1 ação_ num
percentua 1 , c rei o
eu,
ins_ignificante, tem, por.ém, o- condão de prejudicar um
trabalho de d_escer:1tra1 ização
da economia brasileira, porque
não é possível que nós pos,samos, no Norte ou no_ Nordeste.
ter as nossas metalúrgicas desativadas ~-voltarmos ao i níciÇl do secu_lo quanto a to.OoS
os produtos acabados que tínhamos que comprar nas regiões
mais desenvolvidas do Pajs.
Apresento a V. Ex 4 a minha solidariedade e o meu apoio,
porque a mesma reclamação que
a Federação das Indú_strias do
Ceará faz a v. _E:X.a também a
Federa_ção das Ind(lstrias do
meu estado fez a mim.

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito
grato a V. Exa, ilustre Senador Ozie1 C~rneiro, que, com a
sua manifestação
solidária,
traz o apoi_o do Norte, do seu
EStado, o Pará,
e ·certamente
das outras Unidades FederatiVas'daquela região a esse apelo e, ao final deste discurso.
me dispus a ·fazer. -~-á
que há
uma portaria-lntermlnlsterial,
um apelo à Ministra Zéli~ Cardoso d_e Mel lo e ªo-~_inist·ro da
Infra-Estrutura, Ozieres Silva, ·a fim de que, ambos, revendo a Portaria n~ 670/9'0,
possam-permitir que o CIF uniforme continue a favorecer,
com._conbt~ções de compet ft i vFdade, as indústrias localizada~
no no~d_este .§l no norte. do
Pa1s.
Portanto,
a manifestação de
v.
Exa oferece um
recurso
extraordinário a esse aPelo
que desejo, _neste· momento,
transmitir,
da tríbuna dõ-senado Federal, aos Ministros
Ozires Silva e Zélia Cardoso
de Mel lo .
Sr.
Presidente, na esfera da
Sudene, a portaria_ interminis-
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terial causou espanto e surinfere de
declaração do Coordenado~_de
PlaneJamento Indust~ial daque-

presa, conforme se

la autarquia, or: Girley Bra~
siliense, considerando a pro-

vidência

como

autêntica

"extrema-unção do setor_meta1-

mecânico e metalúrgico do Nordeste, por entender que as in-

dústrias

consumidoras

plano a 1 cançaram um_

vimento

considerável

de aço

desenvo 1-

nos

14

anos, quando vigorou esse benefício, eliminando o pagamento do custo do transporte pelo

consumidor,

enquanto

o preço

FOB obriga o pagamento do fre-

te

por

mercador i a

11

quem

adquire

a

•

Sr. Presidente, ao trazer a
momentosa questão a
debate

nesta tribuna, já agora com o
apoio do eminente_ Senador oziel
Carneiro, ilustre representante do Pará nesta CaSa,
desejo apelar para o Minl"sté-rio da Infra-EstrutUra no sentido de que revej9 a esdrúxula
decisão,
mantendo
·o
CIFUniforme para os aços planos,
anulando, assim,
a malfadada
portaria de 8 de novembro.
Com isso,
evitar-se-á o desemprego em taxas elevadas.
bem assim o fechamento de empresas que atuam no setor e
que absorvem apreciável contigente de mão-de-obra.
.
Fica,
pois, o nosso apelo ao
Ministro Ozires Silva, e à Ministra Zélia Cardoso de Mel lo,
assim como ao próprio Presidente Fernando Collor, em favor da renovação, pura e
sim~
ples}
da portaria referenciada. lMuito bem!)

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

O

SR.

ODACIR

SouSa) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Odacir Soares.

SOARES (PFL -

RO.
Pronuncia
o
seguinte
discurso.
Sem
reviSão
do
orador . )
Sr .
Pres i çlente,
Srs.
Senadores, em melo a intenso bombardeio de setores
políticos e
de_ parte da iril.:.
prensa,
atravessa o Governo
c-ollor etapa delicada no de~a
fio que se impôs de sanear a
economia
brasileira.
Longe,
porém, de configurar enfraquecimento
ou desorientação
como buscam sugeri r a 1 guns -·.
essas dificuldades são absolutamente naturaiS, em empreitada de tal magnitude, e estavam
previstas desde a concepção do
plano.
São turbulências inevitáveis,
em meio a estrada acidentadíssima,
em que a imperícia-de
administrações anteriores nos
fez caminhar.
Seria, convenhamos, grosseira
ingenuidade supor que a
reconstrução econõmica do Brasil

se daria de maneira
indolor,
em-- ambienté de cordialidade e
mot~a

comp~~ensão.

-sabia..;.sa que-~a-1uta Contra o
monstro inflaCionário detonarla
reações poderosas e n~m
sempre_ COJ"1f_essáveis.
Af1na1 .•
aJ?ós
tal"lt-os - anos dê _; nt i mo
cõnVívio com a inflação, geramos - a sociedãáe e o EStado uma cultura inflacionária.
Há
iriteresses.sólidos erigido_s em
torno - das metáStaSes
desse
câncer económico. Removê-los é
tarefa de tal porte que não é
exa1fero· afirmar que demanda
mais tempo que apenas um ma~da1;o ___ Qe Governo, além da aça·o
CI?!IJ. unta e de-c i di aa de tc;>da a
soe· edade.

o Presidente Collor-detóflóu o
processo e, -reconheçamos,_ com
vigor e _determi naçãb --i ncom\ms.
As préss_ões ql,le vem recebendo
pres~Sõés poderes í ss 1 mç:S, de
sfndlCat_ós de patrões e_ emprega~os
~-apenas -rea1ça~ essa
f 1 rmézã- de vontade,
a
que

l!l
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E em que consiste?
_Basicamente, na transformação
tib Brasil em eficiente
eco~o
mia de mercado - algo que obVlamente não o somos - de modo
a
Viabilizar,
no mais curto
espaço de tempo, nosso ingresSo no Pr_itnf,!ir-o Mundo.
As etapas necesSárias para
a 1 cançar aque_l a meta foram igua 1 mente· de ta 1 h adas. E passa·m
pela refor-mulaçffio e moderni.zaçãõ do aparelho estãtal. __ Resumo aqui algumas dessas_ etapas.
exaustivamente discutidas na
campanha presidencial:
- a
reform~
administrativa-.
d8_modo a
Õévolver
lóQica e
e"ficiência à tnáquina do Estado, enxug·ando-a de suas gorçiuras é pr<ofiSsiohalizançto efetivamente sua mão-de-obra;
- redefiniçãO do papel do ·Estado na economi~;
..,. pr i ...:.ati zaçãO
s;

de___

etr~presas

estávámo:~~-desacostumados.

~s.ta:taj

Dentro desse intenso bombãrdeio a que me referi, promovido por setores poderosos da
economia, há algumas acusações
espeCificas ao'atual Governo.
que desejo, aQui, responder.

- desregulamentação da ecqnomiá;

Acusa-sé· o--Presidente Collor
de não di spor de um p-r'oj e to de
desenvolvimento para o Brasil.
Teria,
seguhOo essas acusações, transformado o combate à
i nf 1 ação em__ uma espécie de
"samba de uma nota só 11 de sua
admiri·nrtra~o --o que a
estaria 1nvi~b11izando precocemente.
--

Essas providências,
que não
esgotam o processo de modernização, vêm .sendo concretamente
adotadas, em gr·aus variados,
d~
acordo co~ as condições
conjunturaiS, ~ in~~ável,
ent-retanto,
dizer qãe o Governo
não está de braços cruzados.
nem mui to menos_ caminhando em
direção contrária.

E ainda:_ acusa-se o Presidente Collor de autoritário,
de
inapetente
pafa
O diálogo
democrático -qUer com b Congresso Nacional,
quer com a
sociedade.

Nada disso. porém, terá qualquer serventia se, antes,
não
for efetivamente liquidado o
9esafio da inflação.

Vamos por partes.
Inicialmente,
trate-mos
da
questão
_ do
projeto
de
desenvol v-f mente-.
O
Governo
Collór foi
efe'itõ pelo voto
direto, _em dois turnos, justamente porque colocou em discussão um projeto --de modern i zação do Brasil -modernização
política,
económica
e
admi.ni strat i va.
Este,
O dado decisivo que o
distinguia das demais candidatUrãs:- tinhç um projetO renovador e
saneador
para
o
Bras i 1. _E_ ainda:
um-projeto
exéqOfvel,- em curto e éfn médio
prazos:
Esse prOjeto-não ficou apenas
na
fdrrilul ação·
teórica
e
adjetiva.
Foi
de_talhadamente
discutido. nas _mais diversas
trfbunàs çiest·e Pafs.

':'""_fim do paternal ísmo- es,tata 1 , com s.~u e 1 enco dei sub.s ídias, incentivos e reservas de
mercado.

Não
há·
coiho
negar
ta 1
evidência. E o mér1to de ao~
ver-no
Collor
é
ju_stamente
esse; o de não esmorecer.
não
dar
tréguas a_ esse i ni migo
público. Paradoxalmente, o seU
mér1 to -maior _- ~ que tantas
. vezes- mer_eceue1 ogfos
das
principais 11dêranças sind-i~-i s, ..de patrões e
emprega_dos
transformou-se, de uma hora
para outrç,
em
seu
maior
adversário.
. E po,r quê?
Simples: porque chegou a hora
dÇt v~rdade.. Isto é, a hora de
cada qual
defini~. perante o
conjunto·- da socj edade, a
cota
de sacrifícios que está d.ísposto a dar.
~
aí chegamos à segunda acus~ç~o que tem
sido feita ao
Pres i dent_e Co 1 1 o r: _ a de que
não tem vocaçãO para o convfvio democrático. _
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1 ivre
E é sua d~terminação nest~
como - sE)nt i dQ -·_que vem pr'oduz indo a
tudo, presente enxurrada de c~í~icas
torna-se a sua adminiStração. Para concluir, Sr. Presidente, ;enovo
aqui uma advertência:_ comba._ter
Esse tipo de socialismo
a- inflação não é meta apenas
isto é, o ant1-so.cla1ismo
do Governo- é de-todo o Pals.
cofncide C()m o __ projeto QOl ftf- Fugir a essa evidêncfa é marco do GOverno C.o 1 1 O r. Só que, char para o___ abísmo. - E não
Entendimento social - ou pac- pár'a nele chegarmos, teremos creio que seja essa a vocação
to social. como muitos prefe- que tri 1 har a estrada do sane- dos representantes do setor
rem chamar, pressupõe conces- amento da economia =uma es- mais
moderno
de
nossa.
sões. E o problema está em que trada,_ como já .di ss~, ac i den- ecor.~Ç~mfa.
os setores mais organizados da tadissima,_ que nossos i_rmãos
o
Sr.
Ma-rCondes Géidel hã
área
patronal
e
sindical espanh6i s não ti veraJn r·ecei o
negam-se ao cumprimento dessa de enfrent_ar, arrostando to_dos Permite-m~- _V._- Ex .c. um aparte?
regra elementa_r._ Querem manter_ os desafios
que
1 he
são
O SR. ODACIR SOARES - Ouço o
intactos os seus ganhos ou, inerentes.
parte- de v·. -Ex~
_
utilizando uma imagem já gasta, querem fazer omeletes sem
No_§sas di fi cu l dade~ .. básicas ·o
Sr.
Marcondes
GadelhaNoSr.
Presidente,
Srs,
Senadores
quebrar. os ovos.
- decorrem de algo que a maio- br_e Se_J1ador, cumpri mente v.
Valho-me aqui de um exemplo r i a _de nossos e.conom i.s tas se ExA por esse discu~so oporturecorrente em maiéria de. pacto rec_usa
v·er. Somos uma econo- no, em· _gue faz_ uma at"'_á 1 i se semi.a dua_l ,_ co_m _uma t'ace moderna rena da conjúntura econômicl.i.
social - o exemplo espanhol.
e uma face anacrônica -ao atual ~.-um chama-riiênto- à ·rãzãó
_ diversos
agentes
Lá, trabalhadores e empresá- contrário,- pOr exemplo, do que dos
rios foram chamados sucessivas ocorre na ~wropa e Estados económicos. V. ExA age bem
quando fa:z um 1 embrete à ca·sa
vezes à mesa de negociações e Unidos.
sobre as metas que certamentetiveram que cortar fundo .na
La, existe um reai confronto n~o se perderam de vista nO
própria carne .... Cito aqui alentre
empresas
e
organ1zações
a
tua 1 Governo, onde res_sa 1 ta
guns dados 1lustratlvos.
operá"ri as,
onde
ma i ores exatamente o apelo à moderniOs
salários, a partir _de· sa1ári_os representam menores dade, à __ criação, no Bras i 1, de
1972,
baixaram consideravel- 1 ucros. Entre nós, as empresas_ u_m. aparelho produtivo_ mode_rno,
mente sua participação na ren- do setor moder:ho - onde atuarn Competi t 1 v o, e O i n_gresso do
sindicatos
. são Pafs entre ·as economias· do
da naci_onal. Em 19S2_, quando o_s-os socialistas chegaram ao po- cartelizadas. Assim, os aumen- pt--lmeir-o mundo. v·. OExA mostra
der, os salários_ constituíam tos são repassados aos preços, também que não há razão para
52%
da rehda - nacíonal; em eliminando-se o cOnflito de que_ mut to.s se abandonem ao
1984,
baixaram ainda
mais; interesses. Ao inv.és del~. o pes_S_i rni_s_mo, em face da reni-:que temos é
just-amente
o ténçia ._çom que os __ índices- de""
passaram a 49%.
contrário: dado que o 1l;l_cro inflação, do custo _de vida, se
Na área empresarial, houve resulta de percentagem adicio- mantêm e_l evadas .. Importa, no-drãstica reforma fiscal, fim nada aos custos - e ~alários é Ore
SeMador Odªclr . Soares,
_ di ferenct ação
de
de subsídios. criou-se imp~sto :;~;to t~m aS t;_~~re~_aT n~:~!;~! z~; essa
prioridades.
_ b _ Go\/é"rno deve
patrimonial, reduziram-se as
continuar n_a sua busca de reisenções fiscais.
pagar salá~ios elevados.
verter o quadro inflacionário.
-Não é possível fazer qualquer
Enfim, se 1â foi possfvel sePortanto, o choque entre nós programação económica com 1nlar um pacto nacional, isso só
se deu pela disposi_ção das não se dá entre sindicatos e flação_ de 18% e 1,9%, _como esta_
partes em fazer concessões - e empresas, como no mundQ d.~s-~n- em _que, nqs encon_tr:-amos nest~e
volvic:lo, m.;!'.S"_entre. ó setor___ mo- morriemto. A _inflaç_ão, _que foi P
concessões dolorosas.
der no - que representa apenas tema namero um. abso"l utamente
des_te_
G_overno_,
Se setores conservador~ acu- 17% dé3 __ mão-_de-obra nacional - prioritário
sam o Governo Collor de não e o restante da economia. Daí deve continuar __ sendo assi_m,
possuir um projeto, os setores o equivoco -de se ímaginar que até que seja, de a19uma forma,
mais à esquerda criticam-no a CUT representa os interesses escoimada. até o ultimo resjustamente por possuf-lo_, Te- da maioria dos trabalhadores quício, da cultura que foi immem o ingresso do Brasil na ou q-ue a Fiesp- expresSa __ o plantada em torno do_s .seu_s íneconomia de mercado, indife- -patro_nato, Representam,· 1sto díces_ no Brasil. Não podemos
rentes ao fato de que o_ so~ie- sim, parce 1as desses segmentos sonhar com moderni ?:ação_~ não
1 ismo ruiu em todo o Planeta. importan-tes. sem dúvida, mas podemos. sonhar com um_ País de
primeiro
mundo,
·com taxas
O Onico pafs moderno e. aí, minoritár-ias.
obv-t amente--.--exc1 uo--a--Un-i-ão -so~
~nfl ac-i oná-ri-as- -de- .quarto - mun-Não podemos, poiS, supor que do, porque é esta -a situação
viética) a possuir um partido
socialista no poder é exata- o entenc;ii mente na c i ona 1 est_ará em_ gue yiv~mos ne!§te momento.
se·l ado --ou _abqrt_ado apenas em Entao
nao
ha
nada
d~
mente a Espanha.
função dos humores dos repre- censuráve-l na aplicação ab?o-:Só que com um detalhe: o so- sentantes da. Fie_sp ou da CUT. 1uta e to ta 1 do Governo- ao
combater à __ inflação,
muito
cjalismo, lá, está apenas no
Prec,sámos, com urgência, am- pelo contrário. a· Goverri_o lannome. O PSOE -Partido Sgciª,lista Operário Espanhol li- pliàr nossq hOrizonte de visão çoU. efe·t:i vamente, as bases
derado por Fe-l i pe Gonzá 1es, do 6ras1l. E. celebrar um en- para U:ma soei edade _mo_derna; a
comanda hoje um Qos _mais radj- tendim_ento. Clue não exclua a nova polftica industria1 do
ca is processo_s d_e 1 i bera 1 tza- ~aiori~_- até aqui, testemunha Góverno, as atitudes ·em relação da econom_ia em_ toda a, silenctosa dçs discussô'i!S em ção à mora 1 i da de adm.j ni strãt 1Eur_opa. Q Est"ado r~O.uz subs- tpr_no de nosso fu:turo. E essa va, as atitudes com relação ao
tancialmente seus
~ontroles
maior:ia que o Pres_1_9ente .Cal- control'*· dos_-9ast·os público~.·
sobre a econom.ia e a viçla do lar quer ver finalmente con- ao .controle s1stemático do decidadão, privatiza suas empre- templada e incorporada ao de- ficit fisc~l, sã_o_ sinais de
QJ,.Jsc.a çte umq_ soc_i ed_ade mo der-,
sas. abre-se ao _capital es- senvolvi_ment·o nacional.

Ora, acaba o Presidente de
convocar todos os se~m~ntos
sociais organizados à mesa de
negociação para,
juntamente
com o Governo, selar um amplo
entendjmento, que permite que
a presente travessia se dê com
um mínimo de_ turbulêl"l.c.ia e um
máximo de eficiência.

tran_geirp, .. imp1ãnta
negociação salarial
decorrência
disso
moderniza-se,
eficiente.
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trial; que opera_ a níveis bai.xfssi_mos ._ porque não se modernj_z_o_u·,- dura-nte o per f otfo da
tamar pol ftico
o.n·cte o Br_a_si 1
c i _rgnda financeira; e que par-possa apresentar-se _como um
te--das concordatas que estão
Pa f s capaz __ de ~ranj e ar o rasocorrendo estariam identificaç:
há_, Uniia OUtra matéría, -que das
pei t.o e admi_raçao no cqncerto
Como senOo
concordatas
das nações.
Tudo
iSso -~stá já ab.ordei __ incluSive neste meu criminosas; e -que- a- outra par·..:
sendo feito, nobre Senador
discurso, que está na primeira te -dessas cbnCot'da"téfS estar i a
como V.
ExA mu'l to b~m.. çli_z -, página, sob o tít_I,Jlo:
"-~arg_em
ocorrendo ex~tam~nt_e porque as
sem
se perder
de_ v i s ta
a de
1 ucro no Br.as i 1 es_tá entre empresas
ate o ano f_i sca 1 de
11
necessária
e
imediata luta a~ __ tnâ is aJ tas do Mundo- • ,_f989~ com_punham as_ suas receicontra o monstro inflacionátas· basicamente Com .a c 'í ra.n.O.a.
rio. Neste ponto,
o Governrr
Vo~u
1 er
aperias os doiS _pr i_-- f~ i nance i r a . com a especu 1 ação
deve continuar
agindo
sem meiros parágrafos da chamada fi n!ancei ra.
desfalecimento. O que não se da m_a_tériÇi n;a primefra página,
pode é, em meio a esse jogo pedinçl:o_ à Mesa _que çjepois man:O Sr. Raimundo Lira- Permite
político, a esse_ embate a que ae 1 ncórQ_or~r esta matéria a_o y ~. -~x_11 u_m_ aparte~
estamos assistindo, o que não meu discurso.
se ROde e perder de vista os
O SR. ODACIIr SOARES - Tem V.
Diz o--s-eguinte:
Ex~ o aparte.
propósitos que foram apresenna, são sinais de b~s~a de uma
convivêncie_ social elevada e,
sobretudo, de busca de um pa-

proj_eto do Governo_- de desregu:lamentar a economia, _e da retirada do estado do setor eco~
nômíco, deixando-~ inteiramente à_ iniciativa privada.

I

tados desde o começo. A l~ta
contra a inflação - __ "e__ v. EJ<A
faz bem em chamar à colação
esses temas principais e proposta_s do _Gqy_er_no -_ não pode
perder de vista ess~ objetivo,
esse
pressuposto
maior do
Governo. Da mesma forma, _aqueles que se opõe, aqueles que
resistem à ação p_olftica- do
Governo não podem simplesmente
levantar a poetra e depois se
queixarem que não estão enxergando mais nada.
Neste ponto
v. ExA exerce uma função quase
que didática. ao mostr_ar que
não perdemOs a eStrada principal, não perdemos o _caminho, oroteiro,
o objetivo maior, que
1
não está no combate à. i_nflação
em s1 mesmo - embora e$te seja
passo decisivo -_mas na conservação de uma sociedade desenvolvida, de uma sociedade
moderna e d_e uma soei ed_a,de
onde haja direi~o e oportunidade para todos.
O SR.
ODACIR SOARES - Fico
grato a v.
ExA pelo aparte,
que incorporo com muita honra.
ao meu discurso, até porque v.
ExA tece comentários exatamente sobre o ponto funçia.meri.ta 1
do meu di scurs_o, que- -e --a ques.:
tão da i nf 1ação, do combate ct.o
Governo de forma permanente.
persistente e reinterada
à
inflação.

Nobre Senador Marcondes Gadelha. eu já havia na s_emana
passada, concebido as linhas
mestras deste pro_nunc'iamento", ·
e, após a sua red_ação após
estar redigido e deliberado,
encontrei na edic;ão___çle hoje do
jornal ~ornal do Brasil duas
matérias. Uma, como editorial
do jornal. sob o tft_ulo. "Oo_nos
do Poder 11 •
Em que _o m_2!_tut 1 no
car.i oca faz uma a_ná 1 i s_e,
um
'histórico do processo de desenvolvimento, do modelo de
desenvolvimento brasileiro, a
partir da década de 40 até' os
dias atuaiS que - como digo no
meu discurso - se:t_ores poderosissimos se voltam, neSte mo:
mente, contra o projeto de modernização da sociedade brasileira. de modernização dop estados brasileiros,. contra o
I

empr:_esário brasileiro
uma da~ mais altas mar~
gens- de lucro no Mundo, per.d~ndo _apenas para seus c_ol egas do Chile, da CO.lõmbia e
da Venezuela. A Co_nstatação
é da tese dê mestrado do economista João EP~ardo Fur_tado sobr.e produtividade na
inPústrfa brasileira ... "

--~"O~
~~m

Este- é outro __ assurito m·u; tO
imPortante sobre· o ·qual o Go~
verno i_nícia ágora_ um _projeto
relacionado com a p_roçjutivid~a
de e com a Compe~itiv5dade
industriais.
u;·.~·e j_á está- nas mãos do
Secretár1o espe-cial de Pol f"t. i ca ·
Ecpnõmi é_a,
Antôríi o
Ka_ndi r.

c·om daàos cte--·4o Pan;;:es:-- oes·tucto a"_f i r ma- que, enquanto
no Primeiro Mundo a rentabi11 dadé das empresas
varia
entre 23 e 30% do custo de
produção, no Brasil chega a
52%.
Além d1sso~ 11 - es_te é
outro dado i_mportahte
"o
s~~áriç é a menor das despesaÃ·operaciona1s das empresas no Bras i 1 , · f i_cando aba i~o de- pafses
como Bang_ladesh,, _TU_cquia, EQi to, Bol ivia, )ncpa__e COré1~_ do Sul."
Ma·i S
-na
notícia:

âiz

· c;ont r·ár i o, _nos· pa; s·es
do
Prime 1 r o
Mundo
os
salários constituem o item
mais elevado do custo de
produção; no Brasil é o item
da operãc1onal idade ·da produ_çã_o. _ a 1ém_ do fato da produtividade se realizar em
níveis baixfS_s.imos, ·também.'·"
~·AO

Ê necessár'i. o, nobre Senador como digo no· meu discurso e
como v.
ExA se referiu muito
bem no seu-_ aparte, -é
ne.cessári_o ___ que se modernize
tod.a a soei eda-de :ora:s 1J e i r a_, e
parti cu l_armente --se mocterni :ze ~
face ~nacrônica da indústria
naCional;_ que opera a·nfveis
baixfssimOs, p·or es~ar defasada do ponto de vista indus-

o Sr. Raimundo Ltra - Nobre
58-riador ddãci i- Soares,- V.--- Ex A
l:oca em a.ssuhtp que consíder•o
da maior _importância
para o
momento da economia b_rasi 1 e_ira,
quando
sé · refere
às
CQ~cordatas.
AS últimas estatísticas que foram divulgadas
péTo 1D"r-n_a_l o -estado d_e S.
Paulo. de
domin~o.
mostram
que, enquanto o numero' de con~
co_rda tas tem
aumentado
em
199Q,
·o núriiero_ de falências
foi muitQ..inf_er_1.or:.a 1989_. __ A
fa_l ênci a rea 1 mente caracterí:zava
a_. -inviabilidade
da
e~presa.
Quanqc a empresa entra em grandes dtficuldades
econômi cas
de produção,_ de
mer-cado - e se torna absolutamente insolvente, os seuS dfretores~ os seus proprietários
partem para a falencia -a pedido, logicamente,_ dos seus credqres, e decr~tada também pela
Justiça.
Algumas concordatas
que estão acontecendo ~o Brasil, no momento, são verdadeiras jogadas· financeiras, são
concordatas
fraudulentas
e
desonestas. 'Ficãmos estarrecfdOs quando ver i fi canioS -ná i mprensa que uma grandé empresa
de_ São_ Pau 1o .re_que_reu. J""'Qncor:data e. trê.s dias ante havia
recebi dg __um cr_ed i to de _quase
um bilhao de cruzeiros da Caixá E·conômi"ca Estadual, chamada
11
a nossa cai xa 11 •
Apesar de ter seguido vs rituais que a __ _l_'ei. brasileira
prevê, temós uma ·1ei _ _que di reei ona _as soei edades- _mais adiantadas que é muito mais
forte do q-ue lei esc r .1 ta,
que
é a ética e moral. A decretação de concordatas dessa maneira fere totalmente a étic~
ê ·a mora-1, portanto. podem ser
cons i_derada_s
absol utam~nte
desonestas. Os proprietários
pedem concorgat~s de_s_s_e tipo e
os_ jufzes _?J.Ce.i tam que el_as se_.faril--totalmente corretas. ·Mas _o
a~pecto
moral e ético fi=re·
profundamente _a sen5ibf11dade
da sociedade br_asil~ira. principalmente quando verifi~amos_
que, no momen_to e_m que uma empresa abre concordata para se
beneficiar do volume de riqüe-
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za que está em suas mãos, seja
a través de recursos fi na_nce ires que recebeu, de financia~entos bancários ou através de
mercadorias colocadas à disposição da empresa, através dos

seus

fornecedores,

também há

uma concentração de renda. Assim, a empresa fuQciona como
um verdadeiro--aspirador,
puxando para si volumes altissimos de recursos, muitas vezes
pertencentes a dezena$ de pequenos fornecedores, _gerando

nos

mesmos,

vitimas

dessas

concordatas fraudulentas,
desempreQO e dificuldade. Verificamos também que uma grande
empresa do Nordeste. tradicional. requere_u concordata e, no

seu

pedido, não solicita, nos

pagamentos

que

deverão

ser

oficialmente na concordata. o
que evita os fraudadores,
aos
organizadores de concorda ta.
conforme tudo indica estar ocorréndo- no nosso-País. Fica
ãqui o-alerta, reforçando as
c:olocaç_ões de v. Ex 4 • que tem
sido brilhante na análise dos
problemas económiCos do nosso
País. Peço, mais uma vez,
se
houver
possibilidade legal,
que o Sehado Federal crie uma
ComfSsão Par 1amentar de Inquérito, a fim de que possamosouvir aqui as i~formações dos
__emp_resários que pediram concordatas Q~s grandes empresas,
inclusive de a]guns bancos que
estão envolvidos nessas concordatas.
especialmente
os
bancoS oficiais se isso for
possível, O Senado
Federal
estará
prestando um grande
servi ç·o ao nosso Pa fs.

feitos nos próximos 24 meses,
a correção monetária.
A lei
vigente 1ão prevê o pagamento
com correção monetária,
mas
O SR. CDACIR SOARES - Fico
também é
imoral
e antiético grato a V.
Ex 4 pe1o aparte,
solicitar uma concordata sem basicamente por duas razões.
que esteja prevista e correção Primeira. pelo fato de ser V.
monetária no pegamentos dessas. Ex 4 um líder empresarial dos
mensalidades. E um confisco do mais pr~st_igiados deste País,
dinheiro dos fornecedores. dos particularmente na Região. Norbancos. Alguns bancos poderão destina, de· onde V.
Ex.A é
até
chegar
a
ficar
sem originário;
segunda,
pela aliqüidez, o c;ue vai -pr-ejudicar borda~em atual que faz de uma
os seus cl iente.s. representan-- questao que vem preocupando
do um prejuíz_o mui to grande neste momento o País. a quespara
a
maioria
do
povo tão
das concordatas.
Nesta
brasileiro. Gostaria que o Se- parte, V. Ex 4 caminha mais um
nado Federal encontrasse,
se pouco para frente, quando diz
for possivel, alguma forma le- que já está elaborando um progal até de constituir um~ co- jeto de lei, gue vai naturalmissão Parlamentar de Inquer1- mente atual izaf a Lei
de Fa-·
to para analisar o procedimen- lências e Concordatas-.
to concordatário dessas grandes empresas nac-i ona 1 s, para
Na realidade, no Brasil vai à
conferir se realmente houve fa1ênc1a hoje quem quer.
Só
fraude, da forma_a que todos va1 à falência. no Brasil, aos
indicias estão levando. quele empresário absOlutamente
para que isso tenha ocorrido. desinformado
_ ou
a que 1e
A meu ver, é extremamente im- empresário que, ao longo de
por·tante que algo seja _feito, uma pequena ou grande existênseja denunciado com mui ta_ for-:: cia, se deixou enredar de tal
ça, porque algumas empresas forma pelas· dívidas que, em
estão aproveitando o momento certo mqmento, tenha sobrecarde dificuldade económica do re~ado a sua empresa,_ que não
Pais,
em que a inflação hão fel cuidadoso, que s~quer pa~
está sendo dominada,
para a- gou
os
seus
títulos ou.
tribuir ao Plano Collor o mo- pagando-os, sequer so 1 í ci_tou
tivo dessas concordatas. Gos- ao cartório de_registro fosse
taria, inclusive, de dizer aos o protesto excluído dos assensr-s. Senadores que já estou tamento~ correspondentes.
com um projeto de lei praticamente pronto, em fase de aperNa
verdade, a coisa mais
no-_Sra:;.;il
é
ser
feiçoamento,
pr_evendo algumas fácil
restrições
ao
pedido
de cpncordatário. e: fácn _porque
concordata. Entre elas, de a- a lei, a meu ver, está total1 i nhar' em prime iro- 1 ugar' que mente desatualizada; é fácil
todos os pagamentos têm que porc;ue os pressupostos a serem
ser corrigidos pela correção cumpridos são simples: e é
monetária plena, segundo, que fácil porque, do ponto de vistodas as aqu1siç5es de merca- ta financeiro, é bom.
dorias e todos os empréstimos
e financiamentos feitos nos
É bom ser concordatário no
últimos 60 dias não poderão Brasil. T~lvez Séja uma forma
ser objeto da concordªta. Quer de se s_uprir, neste momento, a
dizer que, se uma empresa es- ausência da ciranda finanCeitiver preparando-se, de forma ra. Pela ausência da ciranda
organizada e planejada, para finãnceira e pela inflação,
·rio caso do
rec;uerer uma concordata, aque- alta ou baixa·les empréstimos feitos nos úl- Brasil, hoje, a inflação -está
timos 60 dias ou as mercado- -em torno de_ 15 a 16% ao mês -;rias recebidas dos fornecedo- de qua 1quer mane i r a é vantaj o--..res não poderã_o ser incluí dos so,- porc;ue os preç·os. 1 amenta-
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velmente, estão acima das
xas de inflação.
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Faz bem V. Ex 4 quando elabora
um projeto de lei que Visa atualizar· a Lei de Falências e
Concordatas. que está totalmente desatualizada.
Evidentemente nem todos os
çoncordatários sã·o desonestos.
E evidente que empresas sérias. empresas- com tradfção,
com a pretensão de não se configurarem como inadimplentes.
do ponto de Vista comercial,
são obrigadas a recorrer à
Concordata. pçr_a p_roteger um
patrimônio moral, um património fami 1 ia r, e para_ proteger,·
às vezes, uma massa de assalariados expressiva nesse ou naquele estado bras11eiro.
· ·-·
O fato ê que, neste momento,
esse processo vertiginoso. de
concordatas pode ser Íaracterizado, conforme V._ Ex
muito
bem ,coloçou. -e conforme eu
tambem, d1sse, como fraudulen-to. Já está de-tectado.
V,
ExA nOs trouxe ã -informação dessa empresa em São Paulo, que levantou 1 bilhão de
cruzeiros na Caixa Económica
Estadual
e. no dia s_eguinte,
requereu conqordata. Es~a foi
deferida porque os instrumentos_ que. i nstrt.l í ram o proCeSso
estavam, do ponto de vista legal, em consonância com aquilo
que exige e e-stabelece a lei.
Q_
sr.
Almtr
Gabriel Permite-me V. Exa um aparte?

O SR. ODACIR SOARES - Concedo
o ,apar:"te ao nobre Senador.

O Sr. Almir Gabriel - Gostaria de dar um aparte tomando
em conta a·l guns aspectos do
discurso de V. ExA que me parecem extraordinariamente interessantes para este momento.
Todas as-pessoas que seguem o
crescimen--to económico do_ Br:asil e o analisam têm clareza
de que o projeto-de crescimento -do nosso Produto Interno
Bruto se baseou em
alguns
pontos.- um deles era o da urgênc_ia urgent"fssima de o País
crescer economicamente; outro,
a ausência de capital de poupan-ça i nté-rna, e fundamenta 1mente, para suprir essa carência de poupança interna, o Governo fez projetes c;ue se basearam, pr-imeiro, em incentivos, subsídios e isenções, segUndo, fez vista grossa na sua
politica fiscal.
de maneira
que o Brasil foi um dos campeões de sonegaÇão de imRostos,
terceiro,
tomou empréstimos
externos de toda maneira e sem
nenhum cuidado; quarto, ·tomou
empréstimos
externos
dra.mát i cos, que chegaram aos
3. õOO% de inflação- ·no f 1 na 1 do
GOverno -sarney. ·Houve- outrã
base na qual o crescimento e-
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conômico brasileiro também se
sustentou
o
e$magamento

ativa
detém 0,6% da_ renda
nacional. E eu dizia a
esses
pequenos empresários que nuhca
alguma. uma transferência-brU- tihha visto nenhum capitalismo
tal de renda nestes 30, 40 sem conSumidor - a não ser o_
anos da área do trabalho para do Brasil -em que se consa do capital. Disso reSultou truiu um modelo e_que de 150
que a car-ga - tr 1butár i a bruta milhões de habitantes 40 a 50
no Brasil decresceu de 25 para mi 1 hões _____ são
cónsumidores;
21%; a carga tributária llqui- dizia-lhes que, 100 a 110 mida decresceu de 21 para 1 T%; e lhões
vivem do que Sobra da
a líquida, mesmo para investi- empresa _púb1 ica_ -nacional, da
mentos, decresceu de 14 para empresa privadã naciOnal, --en-o.·
menos de 1 O%. To_do esse con- fjm,
de
todo
o
produto
junto visava
criação de um nã.cfôn_al. ·Elogio e
louvo v-~
capitalismo nicfOnal, e o Par- Exa __ por seu discurso_. que é
tido de V. Ex e outros parti- verdadeiro,
mas chamaria a ados que hoje dão apoio ao Se- tenção para dois
aspectos:
nhor Presidente da RepúbJica primeiro, foram esses Partidos
Fernando Collor de Mel lo
lou-- que deram sustentação ao provaram, incentivaram e defende- jeto anterior. Esses Partidos,
ram esse projeto que resultou portanto, precisam responder à
nisso que. estamos_ .v_ivendo ago- História por
que não viram
ra, um projeto que reforçou isso antes_ e não a na 1 i saram as
ol igopól i os r
que reforçou a suas
r_e5:_pect i v as
pos i çõés .
condição do cartorjalismo den- Quanto ã- que-s'tão--da remuneratro do capitalismo brasileiro, Ção do trabalho,· que ~stá mais
enfim, que tornou o nosso ca:-- esmagada haste momento, quando
pital ismo um capitalismo de a_inflação é_de 15%, 14%, "es_ta_
alguns em detrimento até de nao e
transfer1da
para
ooutros capital ist:as. Em várfas salário, ___ m_as sistematicamente
ocas i Oes, conversando co.m pe- para. o preço.
quenos e médios empresários da
minha terra~ cansel de repetir
para eles que, na verdade, o
O
SR.
ODACIR
SOARES elemento de contradição básica Subscrev.o, in
totum,
ipsis
que eles tinham nao eram os 1itteris, todas as afirmações
seus traba1 hadores_ nem os tr-a- que V. Ex..a_ acaba de fazer ê
balhadores comunsL que o ele- que já foram abOrãadas pelo
mento de contradi_çao básica do Sehador Márip CoV?S~ --quando
neste plenario,
um
capitalismo brasileiro de hoje pregou,
~ exatamente o me~acapitalista
choQue
de
capitalísmo
no
brasi leir_o, que na,o se' baseava Bras i 1.
na eficiência brasileira,
que
não se baseava na melhoria das
Caminhamos no mesmo caminho.
condições de competição,
e, Oüeremos Um choque de- capi tasim,
no protecionismo que o lísmo. uma modernização docaEstado 1 hes_ dava. Na verdade, pitalismo no Brasil, um capio que vemos hoje_é que aqueles talismo sbc1a1 voltado para a
que_ t 1 veram a proteçáo de 1 on- e1 i mi nação das diferençás-- ingos. e longos anos, detiveram e terpessoa 1 s,
i nterre~i ena ís,
detêm ainda favores, estão es- enfim, pela distribuiçao mais
perneando
desesperadamente, justa, mais eqUitativa da renporque alguém toca em alguns da naci ona 1 •
benefícios e privilégios que
acumularam ao
longo
deste
tempo.
No fundo,
o Projeto- Por outro lado, devo dizer a
Co1lor não chega a
convencer- V.ExA que responsabilizar parnos,
na mesma medida em que a t tdos pelo que aconteceu no
contenção· brutal
do salário País é muftO dífíci1,
po_rque
que está sendo -f-eita atualmen-- os partidos no Brasil sempre
te apenas representa u"ma 1 uta se mi stüraram mui to~
Todos
interna dentr_o do capi ta 1 i smo eles. Se ªpanharmos o programa
nacional. Há a luta de um gru- de qualquer partido, verificapo que se diz ultrapassado, remos·- que e 1 es se 1 gua 1 am muiesclerosado e que detém a
li- to, que os programas demandam
derança,
a diretoria e a pre- praticamente
· os
. mesmos
sidência de vários organismos, objetivos: a justiça social. a
contra ~m grupo mais jovem, solidariedade,
a distribuição
que pretende outro tipo de ca- de renda.
me1hores salários
pitalismo,
mas que nem por etc.
isso ainda demonstrou com clareza que ele vem no sentido_de
Devo d 1 z-é r, maiS uma vez, ·que
democratizar o capital, a so- concordo plenamente com o que
E.xll. _diz,_ porque_ naqueles
ciedade brasileira. na medida V.
em que levasse à uma melhor_ anos do famoso milagre brasidistribuição da renda. V. Exa leiro. do milagre econômico, o
utilizou
uma
das
mais Bras i 1 se endi vi d_ou desnecesdramáticas estatfsticas que, a sariamente, e em decorrência
meu ver, qualquer país poderia dessa dívida foi
óbrigado a
apresentar:
1% das pessoas e- implantar.
internamente,
um
conomicamente
ativas
det~m
modelo de desenvolvimento q~e
17,4% da_renda nacio"nal, e 10% privilegiava a exportacão, em
da população
economicamente. detrimen~o Pó. consumo interno.
salarial.

Houve,

a

sem

dúvida
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o Brasil criou um modelo exportador tie rrfa téri a-prima§, de
bens primários de exportação
que.
lamentavelmente,
causou
um --prejuízo m(Jíto grande ao
povo brasileiro, impedindo que
tivéssemos,
como v.
Ex~ diz
muito bem, um mercado ihterho
consumidor- à altura das ambições· do País,
à a 1 tu r a das
sempre manifestadas intenções
de moder_':l~z~ção deste País ...
Concordo plenamente com V.
ExA e estamos de acordO -desde
o discurso do Senador Mário
Covas .. Na tu r a l mer1te V. Ex ,a só
poder i a fazer· es·s-e aparte_ porque era candidato a _ VicePre!3 i dente na chapa do _Senador
Má r i o c_ovas qUahOo S. _E-x.& pregava,
aqui,
um choque de
capitalismo.
Estamos
no mesmo caminho,
ta.1vez estejamos até no caminho do Fel ipe GonzáléZ", -da Es.::pànha, que está desre~ulamen-"
tan.do a economia, esta realizando pactos sociais um após
outro,
r'lõ sentido de compatibilizar a necessidade que tem
a --Espanha de se í htegrar ao
Mercado Comum Europeu,
porque
parte desse processo interno
espanhol, de modernização d_a
sua sociedade, deve-se ao fato
dê que· a Espanha
só tem uma
v1a neste momento, -que é o
Mercado Comum Europeu.

o

Sr.

Marcondes

Gadelha

Permite V. Ex.a um aparte,
bre Senador?

no-

O SR. ODACIR SOARES - Concedo

o_ aparte a

v.

Exll.

O SR. MARCONDES GADE~HA- Nobre Senador, permita-me voltar
a dois pon~os básicos do seu
discurso. reveladores de dois
elementos de choque cultural.
Refiro-me à retirada, à
safda
do Estado do~processo econômico e à nova _política
industrial
do Governo Col1or, que
abre as
importações
neste
Pafs.
que era habituado a um
f-echamento de suas fronteiras
e se caracterizava como sendO
um dos países mais fechados· do
mundo em termos de comércio
internacional,
do ponto
de
v-; sta
das
1mportações,
natu~almente. Com_ relação
ao
primeiro ponto,
ou seja, a
saída do Est~do do processo
económico,
este é um elemento
~onflitivo muito séri~. mas
o
Uoverno
está
absolutamente
correto. A11 ás, n"obre Senador.
não
somos_ sequer pi one i ros
nesse aspecto; estamo's reproduzindo uma tendência internac-ional, ho)e, que inde"pende do
-próprio sistema pol ltico vi-gente no Pafs;
operam desta
forma pafses capitalistas e
pafses socialistas. Agora_mesmo o Presidente .. Menem, _çta_ Argentina. privatizou a ENTEL, a
Empresa de telecomunicações. e
partiu para
de
- a privatiZação
,....--,._
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outras
empresas
de
extraordinária relevância dentro do conjunto da economia
arqentina. Também na União So.vietica,
no Leste Europeu, há
uma tendência para desmistificar o papel do Estado enquanto
um Estado proVedor,
enquanto
um Estado que garante a estabilidade, a tranqüilidade ou_o
progresso econômico_do pafs. A
observação de mais de 70 anos
mo_strou a falência desta ó_tfca, desta visão sobre o papel
do Estado. o Brasil, então,
está seguindo_ as
linhas de
força da História,
na hora
presente,
no mundo
inteiro.
Neste momento opera-se internamente, com certa agi 1 idade
esse processo.
Creio até que
deveria ser acelerada um pouco
mais a safda do Estado do-processo econOmico. Da mesma forma com re 1 ação à abertura às
importações, o que provoca um
choque cultural,
porque nos
acostumamos com
o
chamado
11
modelo
de substituição de
importações·~, que teve
o seu
ponto culminante com a_polftica industrial
do Presidente
Juscelino
Kubi,tschek
.e
continuou-se reproduz1r o mesmo estilo ao longo dos anos 60
e 70. e até mais recentemente.
Ora,
chegou o momento de se
afirmar que essa po 1 i ti_ c a de
substituição _de
importações
esgotou-se; esse modelo já não
tem mais o que oferecer, porque, na medida em que nos
liberta da importação do produto
acabado, gera outro tipo de
dependência,
que é a importação de insumos e de
know-how
para a produção. De igual modo, onera .a balança comercial
e a balança de servidos, colocando o Pais no mesmo tipo de
dependência. É preciso aceitar
a i nterdependênc_i a da economia
mundial
e começar um processo
de abertura económica.
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sempre lembrada nesse~ processos de transiçêo do autoritarismo po_l í ti co para •a democracia· _e_ de uma_ econom-ia estagnada para uma econom1a moderna.
A Espanha se prepara para, daqui a três anos, ultrapassar a
própria Inglaterra.

O SR.

ODACIR

SOARES -

Não

o

Marcondãs Gadelha - A

obstante t..odo_s os problemas
_1 nternos ae raça quê _a Espanha
_ainda Vive.

Sr.

Espanha passa_ POr um surto econômic~ impressionante dentro
da Comu.n.Ldade EconOmi ca Européia,
beneficiando também seu
vizinho, no caso . Portugal,
e
preparando~~e
para ser um dos
cond_u__tores. do processo_ de deseriVól\lim~iito, inclusive a nível mundial_ A ESpanha hoje é
muito __ bem recebiQa_·na Américã
Latina_e se prêpãrã cpara exercer papel
de extraordinária
relevância na hora presente.
Pois bem, o Acordo de La Moncloa, muito bem lembrado por
V. Ex~. mostra o necessário
esp i r i_tQ de conci 1 i ação neste
momento ;__ Sugi ró, -nobre_ Senador
Odacir Soares, que V.
Ex~
dê
següêncfa ao-- seu_ di scurs_o para
alem dese for_o_pr-ivilegiado. o
senado_
da
República,
estendendo-o aos jornais,
aos
cantatas com os empresários,
com_o operariado_também_e com
-a área pol ftii::a, · de modo a
cada vez mais consol id.ar esta
idéia da necessidade do entendimento naciooªl, de . entendi-mento social, de um verdadeiro
pacto, para que possamos superar essa dificuldade da hor~
pr~sentel e. afinal de contas,
este Pa s possa soltar as amarras que o prendem ao s~bde
senvolvimento,
o
que este
País. efetivamente não merece.
E para -que este Pafs, de uma
vez por:_ todas, rea 1 i ze as promessas que secularmente a sua
Não vejo nenhuma dificuldade natureza exuberante tem fei3o
em se encarar a necessidade e à sua popu-]ação e até hoje -não
a
conveniência dessa atitude foram cumpridas.
na hora presente.
O que se
questiona é o modus facienO SR~ OOACIR SOARES- Muito
di, a 'maneira como essa ruptu- obrigado,
Vou-me referir ao
ra vai incidir sobre o apare- aparte de v,_ EXA, mas vo1 ta r 1a
lho produtivo no Brasil e so- ainQa um pouco ao~ aparte do
bre o-comportamento do opera- -Senador A 1mi r
Gabr:- i eJ . S E:x.Q
reado_brasileiro, das lideran- -foi d~ uma precisão.
de uma
ças sindicais e_das lidernaças honestidªde
intelectval
tão
políticas, que também,_ de cer- grande, coincidindo com aquilo
ta forma, estavam habituadas a que
o Uornal do Brasil diz
essa cultura de dependência da hoje no seu editorial "Os Dosociedad~
em
relação
ao nos_do Pod~r".
Estado. E precJso, neste caso,
politicamente,
agir com mudus • Vou
1 e rapenas
do is
in rebus, é preciso transigirA parãgrafos,
pa~a
bem situar
é preciso negociar, e V. Ex
questão, à qua1 _não tenho nada
dá um exemplo de espírito con- mais a
acre~· e.ntar.
Apenas
ci.liador,
quando_ faz um apelo cbamaria a1 aterrção para esse
aO pacto social,
ao entendi- edito ri a 1 , que· está~ to ta 1 mentÍ
mento, quando V. Ex~ lembra os de acordó com o que s. Ex
acordos de La Moncloa. na Es- disse:
panha,
que deram resultados
"QS_DQNOS DO PODER"
tão brilhantes para
aquele
país, a ponto de se criar cerEm 40 anos-·-de modelo de--deta· exemplaridade internacional
e fazer com que a Espanha seja
senvolvimento amparado pelo
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Estad.o,
os empresários brasileiros ae_ acostumaram a
disputar
politicamente as
benesses -d.istribuldas. pelo
Gover~o.
Nasceu no- Estado
Novo a contribuiça5 sindical
obrigatórla _que sustentou.
junto com_ o sindica 1 i smo -·o-ficial,
a opulência e o poder i o
__ c;:las_
entidades
empresariais.
No autorttarisfno. as relaçoes corporativas entre o
Estadtr e os empresários se
-torna~affi_ ma1s
estreitas e
çúmplices.
Esse modelo sobrevi v eu à - redeh)OCJ:"<Ü i 4.ação
da
Nova
República.
Foi
necessár_io acabar com _o· hiato de 30 anos sem a sacieda_.. __ d.e-- escolher
diretam7nt~
o
pr~sidente
da_
Republ 1ca,
para o Brasil
devolver aos
t_rll hos -as. relações entre o
Estado e
a
soc1edade,
sem
privilégios sociais.
Os emeresários mostram-se.
-sem razao.
atónitos com o
nova.padrâo das relações que
Q Governo Cal lar· esta
apl_i-cando à economia brasí1e_ira.
As 1 i rihas gera is e_s_tava_m exPlfcftadas desde a campanha.
Tanto que a parcela expressiva do empresariado _ficou
no ·segundo turno com a candidatura que se compremetia
com a economia de mercado.
Como entender, portanto, as
manifestações de crftit:a feroz à política econômica do
governo, na _este i r a dos primeiros insucessos no combate
à iQfl_ação,
causados pelo
impacto da_alta lt:~ternacio_
nal do petróleo e _o aqueci_mento na deman-da provocado
pelas obras de cunho _el.eitorais
. nas
administ~~ções
estaduais? Simples desagrado
ao quadro recessivo,_ conj ugado com a a 1 ta_ dos ___ j ur.os,.
devido ao rigor ~onetário?
. Uma relé i tura das deClarações das principais 1ider~n
ças empresãriais_ durante a
campanha eleitoral
dá para
encontrar_ ~ma das pistas do
comportamento dos
grandes
empresários nacionais,
so_bretudo os radicados em São
Paül o. Durante a, catripanha, · o
candidato Collor de Mello
ouviu
claramente o_~ __ '\le1 h o
--discurso do acerto prévio de
pOsições entre__ o .Estado e _o
setor privado cOmo· condição
_ao apoio político.
Corria o apoio e_rnpresarial
nesses termos foi r:-epel ido_? ___ _
nehum compromisso assumido,
compreende-se o ressentimento
das
chamadas
elites
empresa r 1 a is. _ . Entretanto,
sucessivas entrevistas e declarações de um 1lder da
nova geif-ação de empres'ários
naciQoais. o jovem paulista
Ricardo Semler, marcam_cla-
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ramente a resistência empre-

sarial ao projeto modernizador e de reforma §strutural
da economia brasileira ..

O
~overno
critica
os
empresarios, atribuindo-lhes
parcela importante de culpa
pelo agravamento do quadro
recessivo.
devido à insistência nas elevadas margens

de lucro _e a cpnseqüênte manutenção dos preços em alta,
que_ imt?edem o aj_uste c;:la produçao a capacidade de absorção de um mercado consumidor
diminuído no poder de compra
do salário e submetido _a ju-

ros proibitivas no crédito
pela escassez Qe dinheiro na
praça. Ricardo Semler não

apenas define como i_ngênua a

pos i çã·o

justifica

do

a

Governá.

como

opção _empresa-

rial de reduzir a produção e
demitir pessoal para manter
as margens de lucro.

No curto prazo; essa tática
ev1ta a
derrubada
menos
traumática da inflação.
A
médio e longo ~~azo, a falta
da
estabilidade econômica
pode comprometer to·da a_ ·r:eforma estrutural
que o Governo Collor está promOvendo
na economia, com o-saneamento dos gastos públicos,
a
desregulamentação das atividades econ6micas pelo Estado, a privatização das estatais, o fim dos cartó~ios_ e
reservas de mercado e a abertura gradual do comércio
exterior pare forçar a indústria nacional a se capa~
citar tecnologícàmente para
enfrentar ·
os
produtos
estrangeiros. A última década criou um dramático encOlhimento do mercado interno.
Se o's empresários resistem
às medidas indispensáveis ao
alargamento do mercado interno, incluindo _a participação dos empregados nos lu~
eras. e pedem um "_QrOjeto_
nacional",
fica explícita a
desconfiança a toda a reforma estrutura) aplicada pelo
Gov.erno Co 11 o r.
Seml e r
tem
deixado no ar unlã qUase cer-.
teza de que a atual política
económica nã9 resistirá por
mui to tempo."
De certa forma, algumas enunciações desse editorial
coincidem com as colaborações do
eminente Senador Almír
Gabriel,
quando fala desse período em que o Estado se endividou,
a poupança interna encolheu e fomos ao exterior
buscar dinheiro a juros .especulativos,
que não poderiam
ser acertados entre o Brasil e
entidades internacionais
de
crédito, porque estariam longe
da legislação interna do nosso
Pais.
Abordarei
o _aparte do
Senador Marcondes Gade1ha, que
toca exatamente naquilo que

constitu_1_9 grande bus-ca do
Governo Co11or:_ a modernização
tecnológiCa do País,"--a enminação da r''$·se·rva de mercado,
enfim, a criação de um_ modelo
empresarial,
de um modelo industrial que possa ser estendido à grande maior"ia da sociedade brasilei.ra. Como disse
no in1Cí0,
refê-ríã-me ã tese
de mestrado de um profe-ssor -de
Campinas-.
ém que ele registra
que no Bras. i 1 os empresários
têm o maior nível de lucrativ i d_ade, em tór'"no
dt:3
52%,
ao
contrário dos países_ do Primeirq Mundo e de outras nações
d6 Terceiro- Mundo que têm um
nível
muito --mai"s baixo,
ao
mesmo tempo que, ao contr~rfo
cló que -acont-ece com os países
d6 Primeiro Mundo,
paga os
mais bãixos salários do Mundo
e esses Salários constituem o
-1tem mais bai~o do custo dos
bens que- são produzidos pela
indústria b_rasileira.
O Sr. Almir Gabriel aparte.Odacir-soares?
V._ Ex.õ!. __ outro-

O SR.

mui t-o

ODACIR

Pr:5l~e_-r

.-

Permite
Sehad_or

SOARES

Com

o Sr. Almir Gabriel --Gostar)a _d~ v6l ta r ao tema,
para
expor a V.
Ex.õ~.
o seguinte:
primeiro, é -evidente que as
idéias que alinhei vêm sendo
di scl,lt.i das há 1 on~os anos dentro do Brasil, ha mais de 30,
40-anos~ A coinciOência de
eu
a 1 i nhavar
a 1 guns arcumentos
como os do editorial do ~ornal
do ~rasil me faz ale~re.
O SR. ODACIR SOARES- Regis-

trei ~penas
CQinci?.. ~r'êm.

pelo

fato

de

o Sr. Almir Gabriel - Devo
proferir um discurso,
amanhã
ou depoiS, ·sobre minha recente
pa-rticipação. numa reunião da
0r9ãn i __ zaçao Pan- Ame r i cana de
Saude~ --a
Organização Mundi a1
de- sa:Uae, no Ch i 1 e. Lá chamamos a at_enção para o seguinte
fato: :os países da Europa tratam de fórffiar.um Cónjunto;
os
do Oriente, outro_ conjunto; óS
da América do Norte,
outro
conjunto. Serâ que ·pi!: r a· a América Latina, sobretudo para o
C6nê- Su1
da América Latina,
vai aparecer ou. surgir algum
merçado que nos pe_rmi ta essa
internacionalização que está
senOo aspirada e sonhada, de
maneira_
salvadora,
pelo
Bras i r? ·ou isso r_epete, exatamente. a mesma cóisa que antes
foi
fefta:
a idéia de que os
consumidos~s do Brasil não estão n~erasi1? Para o capitalismO hfãsileíro, os consumidores do-erasil estão na Europa, pOrque eles-- podem ·pagar
melhor __ do_
que
os nossos
consumi dOreS: "Então,
há essa
1 dé.i? _Q.U esse sonho _õe que os
mercados-- Vãõ;;.se abri r 1 á fora.
No meu-entender encontro dois
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exemplos claros de que isso
não acontecerá: um. é a reunião Tio GATT, em que a própria
Eúropa
mantém os subsídios
para a sua 1 ayoura e Rara ·outras atividades e, álém disso,
os próprios Esta-dos Unidos dizendo_ que_ não fac i 1 i tarão. de
maneira nenhuma.
as negoCiações que o Brasil queira fazer
no sentido do pagamento dos
juros da S1,Ji3- d.ívida externa.
Ef1tão. cont f nu o crendo que, etn térmos da Espanha, não se reproduz a situação brasileira,
na medida em que, com 50 mi_lhões de habitantes_ como tem
aquele pafS, e com a renda per
cap1ta muito maior, não t-inha
como alargar o seu mercado
consumi dor. No entant--o-.
poae..::
remos t_e_r:- mais 30, 40, 60 mi1 h5es de consumi dore-s
se fi - ze~mos
uma distribuiÇãO de
renda melhor no País.
Há uma
frase nesse editorial quê diz:
"sem privilégios sociais".
O
Estado deve ter, sim, claros·
seus objetivos. vai criar privilégios compensatór1os ~xata
mente para aquelas areas que
são as mais necessitadas. E o
privi léglo- compensatório -~-se
Si tua em três aspectos:
1 aberturas de mais oportunidades de empregos; 2 - aumento
da remuner-ação do emprego;
e,
3 --políticas _sociais que cor-respondam a es_s.e grupo da so_ciedaçle que não tem çcesso a
emprego e f1ca na marginalidadê económica.
Constato que a
atuação do Gover-no nessa di reçã~
não é exemplar, na medida
em que a atividade econ6mica
cai e,
por -isso mesmo-. gera
desemprego·; segundo, há o achatamento salarial;
e. terce_i r o, o- Governo mantém. de
maneira exagerada. Para o áno
que vem, o _seu projeto,
que
reproduz o do Presidente José
Sarney, de redução dps recursos destinados a área da s~gu
ridade social. Todos nós que
estamos aqui
contribulmos ·no
sentido de que a seguridade
soe i a 1 ti v.e.sse fontes a.utõnomas de recursos-,
éxetamente
par::r-se fazer essa política de
compensação; de discriminaÇão
COmpensatória positiva. No enta-nto, este Governo exagerou
tomando recursos do Firisocia1
e recuros de contr i bu_i çãO sobre o
lucro,
destinando 85%
deles
para -manutenção
da
máquina do próprio Gove_rno,
pçra o pagamento dos
seus
funcionários,
pagamento,- inclusive, dos aposentados o que
jamais aconteceu no Direito
Administrativo ou na adminis~
tração pública brasileira:OEn-tão,_tenho-dúvidas, muitas dúvidas,
qW3hto.
a - essa
t:ó 1 ocaçã·o .
No meu entender ,
dentro do capitalismo bras;--~
léiro
existe
um
conflito
básico.
cuja representação do
g~po novo é feita.pelo Senhor
Fernando Collor Qe Mello, PreSidente da República atualmente.
·
o
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hoje, neste momento
os parâmetros de seguridade
para nos situar
do social. _Não existe segur1dade
Centro~Oeste
para o Norte_-, .social púQlica nem priVada sem
um excedente agrícola de soja custeio~ E necessário que haja
Agora o Governo detectou - e e de grãos variados que pode custeio. Se tal custeio vai
penso que toda a .soei edade muito bem ser exportado paça ser realizado pelos próprios
brasileira
também que o os Estados Unidos, para a A- beneficiários da previdência
principal inimigo do País era sia, pela rodovia do Pacífico, ou pelo Estado, supletiva ou
e é a inflação.
·
pela Polêmica safda do Brasil complementarmente,
é
outra
para o Pacífico, ·que ser i a a questão. A meu ver, _o Brasil
Então, ·sem combate duro, diLT- continUação da BR-364, estrada tem que camíhhã.r neste sentiturno, à inflação, não vamos essa que pode ser construída·, do, pois há setores da sociechegar a programa nenhum, de vencidas as resistências eco~ dade brasileira que não têm a
cunho nenhum, quer
socia"1, lógicas e ambientais e isso mínima condição de serem .conquer
mi 1 1 ta r,
quer
de também pode ser resolvido sem tribuintes
da
Previdência
ter que
seguridade. Não vamos chegar ~ dificuldade. Essa é uma alter- Social. O Bras i 1 vai
pode ser um
nenhum tiPo de programa. E nativa que temos_para colocar criar um fundo,
necessário, primeiro, que ó lá fora os excedentes comerci- f~ndo autônomo de recursos, ou
Estado saia da economia, que o ais, evitando-se uma rota i- criar uma massa de recursos
Estado
deixe - de
fazer mensa de ·12 mi 1 mi 1 has, que financeiros capaz de suportar
investimentos.
atravessa o canal
do ~anamá todos os encargos decorrentes
até
chegar
aos
portos da Previdência social.
o
Sr.
Almir
Gabriel
asiáticos por preços altíssiPermita-me V. ExA, sem desejar mos, 100 dóla·res acima do cusYoltando à sua colocição iniser impertinente, Senador Oda- to de frete que seria obtido a cial, tem razão v. Ex , temos
fazer
esse
.tipo
de
cir Soares.
menos se tivéssemos a saída qOé
reflexão. Disse V.
Ex~
que
pelo Pacífico.
pretende fazer um discurso.
O SR. ODACIR SOARES - Com
prazer, concedo a aparte.
V._ Exa faz_uma observação da abordando esta questão.
Será
maior importância. Precisamos da maior importância, precisamos
refletir
sobre
este
O Sr. Almir Gabriel
- No refletir _sobre esse Ponto que
Ex~
aborda. Realmente o aspecto_. O Bras i 1 , como Nação.
Chile, tivemos a oportunidade V.
de verificar que ocorreu essa Brasil não tem o mesmo perfil precisa caminhar no sentido de
internamente essas
abertura toda, segundo o mode- cuJ tura.l, económico, psicosso- realizar
lo
que
o
Bras i 1
está cial da Espanha, que, inclusi- reflexões. E por aí que vamos
implantando. o que somou de ve, estã inserida em outro chegar a uma Nação próspera,
desenvolvida, com um
desemprego dentro do Chile é tipo de cultura, em outro tipo forte,
algo extraordinário. o··que se de economia, que só tem essa mínimo de·desconforto e margivê de sucateamento das coisas safda, a de integrar-se ao nalidade sociais.
públicas do Chile me assusta. Mer-cado Comum_ Europeu. Na reaTenho--di to aqui que defendo o
O que vi l á - inclusive a pri- lidade, espanhóis estão há uns
vatização da Previdência So- oito anos, salvo engano reali- Governo" Có11 o r porque estou
cial
e
coisas desse tipo zando um projeto de moderniza- convencido_ de que em seu proassustou-me
completamente, ção do estado sob um governo jeto se insere todo esse espectro, que chega até o·so·
pois lembra modelo proposto social 1__sta-operár1o_.
cial, Que-começa pelo combate
para o Bras i 1 . E-_ apenas isSO
que apresento como reflexão.
É mais difícil essa transição duro à inflaçao e que .. term1na
Gostaria que V. ExA verificas- espanhola, na medida em que o na medida em que o Estado arse o que se passou dentro do Partido
Socialista Operário recadar mais e gastar menos.
Chile, segundo um modelo ma1s EspanhOl precisa vencer resis- Na medida em que o Estado sair
ou menos semelhante ao nosso, tências de caráter doutrinário da economia, deixando estas
em que, obsessivamente, foi o~ ideológico internas. Pri- tarefas à iniciativa privada,
perseguida a inflação ---zero..- meiro, eles fizeram uma grande nesse momento ·começará a soinChegaram à uma inflação bai- reflexão crítica i_nterna p~ra brar dinheiro, que será,
.inexorável,
xíssima, mas a situaçao de em- chegar ao fat·o de que essa e a disCutível,
prego e a situação de vida do única saída que a E'spanha tem. necessária e orçamentariamenpovo chileno são seguramente E a safda e a ~odernização, a te, alocado_às at1vidades so-·
extremamente diffceis e duras+ inseção nos modelos economicos ciais, sem as quais o Pais vai
e sociais hoje em vigor nos contin~ar como um país de Ter-O SR. ODACIR SOARES -V. Ex' países que in-tegram o Mercado ce 1r o Mundo_.
fez a primeira observação, e Comum Europeu.
0 Sr. Marcondes Gadelha
coloca em dúvida, numa crítica
Ex A mais
um
Por ___ outro _la_do, ___ voltando à Per mi_ te-me V.
positiva, se vamos ter um merhá ne- aparte?
cado - considerando o Merçado questão dos recursos,
Comum, que se está organizan- cessidade de a Previdência SoO SR. ODACIR SOARES
Ouço
do, está em fase fina_l de im- cial ter f9ntes autónomas de
plementação;
considerando -o receíta.
E fato também que a V. Exa com prazer.
mercado norte-americano, como Previdência no Brasil, do pono Sr. Marcondes Gadelha
os Estados Unidos,
Canadá e to de vi_sta pol ftico, sempre
México; qual vai ser o noss"õ se fez corilo se houvesse dois Nobre Senador, -permita-me participar
um pouco dessa discusmercado externo? Vamos traba- departamentos estanques dentro
lhar para um mercado externo? dela: um departamento de re- são entre V. ExA e o Senador
Vamos criar um modelo para o ceita, que não seria importan- Almir Gabriel, para concordar,
te; e um departamento __ de des- jn_icialmente com s._ ExA e. ao
mercado externo?
-levantar uma objeção. A
pesas onde se poderia alocar final
A observa-ção de V. Ex A deve todo tipo de despesa sem a meu ver, o Senador Almir Gaser objeto de uma grande re- preocupação de que existissem bcjel . tem toda razão guando
flexão crítica, não apenas por fontes de recursos capazes de denuncia a má distribuiçao de
incluSive
parte do Congresso Nacional, sus~entar essa demanda de cus- ren_da deste País,
do Senado Federal, como também toS, que, conforme se verifi- como um fator impeditivo eara
por parte do próprio Governo. cou no Brasil e vem se verifi- o próprio combate à inflaçao·e
Temos
algumas
alternativas cando.há algum tempo e- que, para o próp'rio desempenho -das
dentro dessa observação que V. por mais justa e procedente empresas no Brasil. Na medida
Ex.a faz.
que seja, está fora de todos em que há má distribuiçãà de

O SR. ODACIR SOARES - De modo
ger·a l , concordo com o que V.
Exa diz. -_
--

Temos
apenas

Novembro de t9'"0
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renda,
temos necessariamente
um mercado externo ex'i_cuo, pe;..
queno. o que_ dete_r_mi na uma r igi dez da oferta. _Ora,
se o
mercado é pequeno, as empresas
não alcançam aquele nível de

escala necessário e suficiente
para que possam operar com lucros redu~idos. Os ]ucros pequeno são conseqUénc·i a da

di-

mensão do mercado. ou seja,
quanto maior o mercado mais a
empresa. poda operar com Jucró
redu:z;_ido. Temos um

País

-onde

por indução __ Qu por amparo do
Governo;: Nestá-sitL,Jação_. a ati tu de do Governo--é- i ndut 1 v a,
no senti do q~_. qu~ as empresas
até procurem operar éom-ffiQis
i nsi stênci a _no m!5!'rcado i ntec.no, busCandQ novos niçhos para
a 1 oca r os s~vs_~ produtos; procurem novas oportu~idades,_~n
con'trem·novas técnicas de comerciálização ou. de alguma
forma,_ participem db processo,
no ___ sEmtfc;lo de~~melhorar·-ª dist_r 1bu i_ção _, Qe rénda socí a 1 dentro do B_rasi 1.
- -
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disc_ut_ir com a Ministra da
Economia. Tem sido-tão reterida a questão de númeroS de
concordatas. __Este fato. para
quem--"frat5a1 ha na: área de- epi-:demio_logía, e -simples. No mêS
de_ outubro do ano passado, fo_ram
ai to,este af)O fo~m
dezassete. O _ cr·es-c1 mente de
quase 1 oo%. que é a 1 e gado, é
absol utam~nte
_i rrea 1
como
análise. como fato isolado.
Neces~ariamente, para quem en_:tende Ê.lgum.a cofsa de ePi_êle;
rtliol_ogla, ·teria que coJoc~r _o
nurr,-ero -de-- em);?resas concorda tãrias em f~nçao do número de
es::ta_bel ec:l. ment:oas
e:>çi sf.entes

setenta milhões de habitªntes
se encontram numa faixa de
miséria. Este_ é um dado_ ex"tr~..:
O SR. OOACIR SOARES - o demamente grave e a denúncia_ do bate -está-muito interessante.
Senador Alm1r Gabriel é iritei- Es-tou· muitp _honr:'ado peio fato em ~tividadeS. ·~
ramente pertinente, -bem como a çl.~ os .sr-s. S~r'fador:-~s Marcof;lde~
ligação com o .desempenho do Gadelha e Almir Gabriel se -teO SR. ODACIR SOARES
Que se
nosso setor industrial. Porém rem sentido e~tfmulados em a- cri a!"'am, i nêl Usi v~._
__ ;...
há um dado~a se acrescentar a partear, pafã que aqui púaésisso tudo. E que essas_ empre- semos ·
tecer
_ , _ essãs
O Sr. Alllilr- Gabriel
No tosas não buscam o merCado en- çgnsi derações. Sr~ Presi den_te, tal. tem-se urn ·mi 1 hão. de.. emterno apenas porque o __ !!lªrcc:~do via--real idade a política eco.- presas e apenas doze. quinze,
interno é insuficiente.- Essas nõmica, a política de macroe- dezessete ficaram concordatáempresas buscavam- a ·expOrta- conomia que vem sendo implan- rias.
ISSO ""r1ão 'têm- signTf"icâção, o mercado 1á fora, porque tada pelo- Governõ ·collor há ção nenhuma, é
0,001%
ou
havia uma massa incomensurável apenas seis meses - este é ym O_, 002%.
a 1 guma
coisa como
de s~bsidios à exportação. A- refe:reti.ciªl_ muito importante, 1~so. A segunda análíse seria,
pesar de não serem competiti- o Presidente assumiu-no dia 15 também do· ponto de vista epivas, as nossas emQresas tinnam de marÇõ-- e- eStâ no __ Gov~rno há d.~tniológico.__ julgar em relação
como exportar, porque o Estado quase a meses - mas_ evidente- ao total óo capital enyolvido.
compensava largamente as_suas mente não poder:ia resolver os ouan1;o e1 a_ representa no to.ta 1
deficiências. Ora, -temos dois problemas _que existem no:- Bra- do capi~a1? Então, o fato de
··
elementos
importantes
para sil há -~o. 4Ó anos. ter aumentado 1.00% em rel_àção
coibir essa situação: em pria outubro do ano pasSado, não
meiro lugar, o fim dos subsíEntret.al'l:~o_,
o Governo t:em tem nenhuma significação se
dios
_o Gov-ª.rno r_ealmente c.laramente d_efinida _uma pol f- esses dados não est t verem _senpartiu para o encerramento da tica _ marcroeconôh,.fca. que .co-: d.P_-o1flad6s. Insisto em dize-r á
politica dos sub.sJdios e o se- meça· pe1o combate--à ihflaçáo. v-. Ex :a- que. não estoU absolutagundo, a renegociação da di v 1 ménte conVencido de _que. a disda externa, porque esse desesÉ claro que- a execuÇão dessa cussão seja em-torno d? demOpero para exportar, induzido pol ítiCã ·gera, está gerando, crac-ia no Brasil, --entendida
pelo próprio Governo. decorria pode gerar distorç5es e, tam- democrãcia como. d_erpocr.acia edos nossos problemas na_balan- bém, a necessfdade de ser com- con6mica.., democracia social e
ça
de
pagamento,
em pJ_~rne-ntada por outras pol íti- áemocrac'la política.
No me\J
conseqOênc1a dos enormes en- cas de micro~conom~a. de polí- entender, está acpntecendo uma
cargos da dívida.
ticas setorlais, de políticas discussão interna dentro d_o
segmentadas, e·é o que o Gõ- ~pítalismb brasileiro, e não
O SR. ODACIR SOARES - E da yerno está fazendo.
a__ questão
de co_locar a_ força
vontade política de pagá-la.
de trabalho, de colocar o traHá cerca- de 1_5 dias, o Presi- bãlhador, de colocar a pqpulaO Sr. Marcondes Gadelha
dente lançou um programa na- ção em geral com acesso-a essa
Exatamente. No momento em que c i ena 1 . Q!:! .. Produtividade e de ass_ir:n chamada modernidade do
o Governo endurece c·om os cre- competi ti v i d,a~e.
CapitalismO nacional. Não esdores agora, e se-dispõe a patou vendo em todas essas medigar apenas aquilo que pode paSe
verificarmos, poderemos das que est$-o sendo _tomad_as
gar ou que não compromete _ o constatar que o-BNOES con±inua oada que me indique _com cl areprocesso
de desenvolvimento com suas linhas de crédito a- ~a ~.que me dê firmeza p~ra
interno, aí. então, não vamos bertas para a modernização das ·entender _que vem af uma demoter mais aquela necessidade empresas consideradas .competi- cracia que começa por um novo
incoercível de exportar a todo t_i vas. ,,das _empresas que preen- ãrrãnjo _econôtilicõ, e exatamencusto, de exportar mesmo tendo cham, dentro das eXigêncfas do te porque as··primeiras medidas
que despender somas enormes banco, o perfil de modernida- levam ao desemprego, levam ao
com
subsidias. Não havendo de, de competitividade e_de achatamento salarial e levam a
mais a ncessidade que decorria proôutividade para o qual o medidas .. · no ãmbito·da Prev"ido ônus, do gravame da dfvida Brasil está caminhando.
d_ênci a Social, que são, sem
externa, não havendo mais essa
aQvida nenhuma. Contrárias a
o
Sr.
Almi r
Gabriel
necessidade imperiosa de se
tudo aquilo que colocamos Qenter saldos enormes na balança Permite-me V.
Ex.a mais
um tro _ da Constituição. bras i leicomercial, as nossas empresas apàrfe? ·
ra. Tenho certeza abSOluta de
terão·,
necessari emente,
que
que o eqUilíbrio orçamentário
repensar a natureza do seu
O SR. OOACIR SOARES - Conce- da __ União está senc;lo_ feito muimercado; se vão buscar outro do_ o aparte a v_. Ex~.
;fQ " menos
po·r _uma arrec_adaçªo
mercado externo, muito bem,
maior cfe 1mpos·tos e taxas -e
mas. neste caso, terão que ~er
O Sr. Almir Gabriel - Senã- mlfi.to
mais pe 1a tomada de
comtitivas pela sua própria dor Odaclr Spãi"'es, -fel"i"Cito-o "empréstimos" dos recursos da
capacidade, pela sua própria· pela portunidade que nos ofe- cont-ribu"ição socía_l. que, na
gerência, pelos seus próprios 'rece de podermos debater. Na verdaôe, tinha destinação es~
fluxos internos de capital,_ cond_ição de profissional da pecífica _ dentro da Constituipela própria flexibilidade com área de _saúde pública, trago ção. Para mim, por enquanto.
que venham a, atuar, e. não mais um dado a favor de V. Ex A para está claro ___que_ a guerra é a
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guerra interna do capitalismo
naci-onal e não tem nada a ver,
absolutamente, com uma democracia real e o assim clamado
apoio aos descamisados deste
Pafs.

O SR. ODACIR SOARES

-V. Ex•

tem inteira razão. Inclusive o
Presidente Collor disse claramente, na sua campanha, que
iria governar procurando implantar no Brasil uma economia
de mercado que pressupõe o
capitalismo. Evidentemente entre o capital selvagem e ocapital que se quer
implantar,
que é o capital moderno, que
implica em repartição dos ganhos e dos lucros.
V. Ex 4 tem inteira razão. Foi
esse o programa de governo do
Presidente Collor sobre o qual
Sua Excelência debateu na te-levisão, no rádio, em todas as
·tribunas deste Pafs, e'o BraSil
optou por um Governo que
se comprometesse com a economia de mercado, com a competitividade. com a concorrência,
com a eliminação dos cartéis,
dos oligopólios. É claro que o
Presidente Collor só está governando~ o
Bras·i 1 há
se1 s
meses.
E necessário que se
diga isso com muita insistência,
porque dá a imQressão de
que Sua Excelência já está no
Governo há cinco anos. Com
seis meses, vejamos o bombardeio a que esta sendo submetido neste momento,
por estar
descontentando setores expressivos do empresariado nacional
que sempre se acostumaram com
as benesses, com os subsidias,
com o apoio_ à exportação, com
aquelas facilidades que o Tesouro Nacional sempre concedeu
a certos setores do empresariado,
pois que,
na hora do
prejufzo, o Estado era sócio
disso
tudo,
como aconteceu
mui to no Bras i 1.
Fico muito grato_pelos vários
apartes que V. Ex 4 ofereceu ao
meu discurso, como também aos
Senadores Marcondes Gadelha e
Raimundo Lira. Vamos aguardar
o discurso de v. Exa,
em_ que
fará essa reflexão crítica,
que será da maior importância,
sobre esses caminhos a serem
seguidos. v. Ex 4 já tem a minha solidariedade antecipada
para a análise crítica de todas essas questões. Fico grato
ao eminente Presidente,
meu
companheiro e amigo Senador
Pompeu de Sousa, pela benevolência.
Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. OOACIR SOARES EM SEU
DISCURSO:

_.Jornal do Brasil
Momento difícil para o
plano de estabilização
econômica do governo
DtonfstO carneiro *
A política de combate à inflação passa_por momentos difíceis em meio à desestabilização das expectativas quanto
às taxas dos próximos meses, à
reação generalizada das
lideranças
industrlais _contras as
elevadas taxas de juros e às
perspectivas -d_e um Na ta 1 nada
feliz. _Fragi 1 izada a confiança
do
_público
no
programa,
desgasta-se o governo.
Dos
t·rês fatores que instabi 1 izavam as perspectivaS nos últimos dois meses, o QOVerno tentou neutralizar do1s: o atraso
dos
preços
públicos
e
o overschooting das taxas mensais de juros. Anunciou. junto
com a cOrreç_ão de tarifas, que
não era necessárlo aumentar
mais as taxas de juros,
pois
estas já cumpriram seu papel
de tornar cara a especulação
contra o programa. Optou por
reafirmar o controle sobre os
estoques monetários, a despeito da queda e_sperada do nível
de atividade. Mas nada foi capaz de anunciar acerca daS
perspec~i~as
para o orçamentg
público _para os próximos anos.
Diante da decisão de manter
apertada a política monetária~
pergunta-se até que ponto e
suficiente o con~role da moeda
para
garantir
a
queda da
inflação. O problema,
entretanto,
para ter interesses
mais do que acadêmico,
não é
só esse: é se haverá tempo político para que a
inflação
caia antes que caia o programa,
com ou sem
a
equipe
económica.
Há dois _caminhos para a ação
da Polít-iCa monetária e_ diferentes episódios de política
ativa testemunham
as
duas
vias.
A primeira, mais tradicional, é o aumento, usualmente gradual. da taxa de juros:
torna-s~ mais caro o
carregamento de estoques de .bens ao
passo que se valorizam as aplicaÇões financeiras. Esperase que à medida que os agentes
cõmprem menos bens e vendam
mais bens, diminuam_ as pressões altistas, ainda que caia
o nível de atividade econômica
durante o período de transição
para uma taxa mais baixa de
inflaçãoA _
O segundo caminho -é o da
cr1se: elevações ma1s rápidas
de taxa de juros podem inviabilizar rapidamente as empresas devedoras, convertendo-as
em riscos altos. Aos primeiros
sinais de inadimplência, os
bancos tendem a rever suas avaliações quanto à saúde financelra de seus clientes, e
ao retrair-se a oferta de cré-
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dito precipita-se uma crise de
liquidez
no
setor
nãof l nancei r o. A forma d_e reduz i r
o endividamento é a liquidação
de estoques, com
contração
rápida do capita1 de giro e do
nfvel de atividade_. Neste caso,
mesmo que baixem as taxas
de juros no mercado de reservas bancárias, a manutenção do
clima de desconfiança quanto à
liquidez das empresas contamina a própria percepção quanto
à Cli.Ja 1 idade das carteiras d_os
bancos e a contração de crédito pode vir de forma -muito
rápida.
Não se tem controle sobre o
que precipita uma crise de
crédito,
mas, no caso presente, o· r_t sco assoei ado a a 1 tas
oscilações de taxas. de juros e
os repetidos anúncios de apertos e catástrofes desde setembro podem ter o seu pape1 . É
difícil
saber se era este o
obj et tvo
das
autoridades
monetárias, mas o governo temse amarrado tantas vezes em
prazos e metas que não se pode
tampouco
descartar
essa
hipótese. O efeito -sobre os
preços pode ser mais rápido
mas também mas devastadora a
contração do nível de atividade,
a partir das primeiras
concordatas mais notórias.
Caso estejamos entrando pela
segunda vida de ação àa política monetária, mesmo na traje"tória mais_ otimista·de efeitos rápidos sobre os preços e
sobre o nível
de atividade,
resta a sustentação de perspectivas mais favoráveis para
a
inflação além do horizõnte
deste ano e do infcio
do
próx'imo.
o governo Collor parece ter
compreendido que sem controlar
a
inflação está irremediavelmente condenado a ser um governo medíocre.
Tem mostrado
um saudável contraste com as
experiências
anteriores, ao
resistir ao apelo das safdas
demagóQicas.
mas
não
é
necessario para isso
fazer
culto ao conflito. Nunca é demais repetir o que o teste de
sucesso do programa de estabilização será a
retomada do
crescimento sem que retornem
as perspectivas de alta inflação, e isso só pode ser sinalizado com um saneamento das
finanças do governo compatível
com a recuperação da poupança
do setor público aos níveis
demandados pela recuperação da
taxa
de
investimento
da
economia. o controle da inflação deve mais do que nunca ser
visto como parte do processo
de recuperação das perspectivas de crescimento económico,
sem o que o Pais entra em colapso com mais inflação,
mais
concentração e ma·i s conflito
social, como mostram os dados
da década de 80.
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O governo corre o ri9co de
terminar o ano sem anunc1ar um

ajuste

fi_sc~l

fato r

de

evolução~'-·

que será Qefendida
junto _a_o-_Oepartamento de: Econom-ia" da_ __ Uni_versi_d~de _de Campina$
no próximo mês. Furtado
constã'fóu- que 0" __ -_empresário
bras i 1_ e i r o _é_ um dos campeões
em todo mundo em definir elevadas _margens de lucros~ s6
Perde de seus colegas do
Chile, Colômbia e Venezue-la.

obJetivo do estudo é
analisar
a particlpação dos _salár:-_íos_no
Çl,!s_to de_ produção e
permitiu
ao _econõiitfsta identificar tam.;;:
bém a·margem cobrada pela
industria
sobre
o_ éusto. de
produção. "No l;lt<;l.Si 1 há uma
desproporção entre produtividade
__ e
remune-ração
do
trabalho"._ Feg~St_ra_ -F"'urtado.

Além de cobrar altas margens,
também _sobre o
empresa-riado brasileiro a marca de
~leger o- salário como a
menor
çle suas despeSas operací ona is.
E menor até mesmo que . _Bangla-::
çlesh,_ Turquia, -Egito, Sol ívia,
lndia e Co_réia do Sul. "O trab<;l.l ho _é mui to bom;', resume o
~ecretário cte"Política
Econômica do Ministério da Econôriiia_; __ ~ntônio Kandir, que
te~e
a
oportun fôade de 1 er o texto
previamente porque o
o~ienta
dor
de
FurtadO,
professor
Màrio Possa: tambêm o·orientou
em sua ___ tese de doutorado. _O

Enquanto nos chamados p~fses
·do Primeiro Mundo- Alemanha,
I.n~;tl aterra";Estados · Uni d_os,
I_:t,_Çl:l_ia e_Japão, por e:xemp1o
a __ tehtabi 1 idade obtida pelos
eni-presários várla entq;L2'3% ·e
30% do
custo de produção, no
Bras i 1 a margem de
1ucro a 1cança 52%. Na Venezuela eColômbia esta mesma marÇ_eri1 __ é _-de
o
Chile t·em a maiS alta
54%.
taxa de- lucro; 60%. As menores
taxas
são praticadas _pelo_s
empresârio_s
da· lndia
(10~),
Nova Ze l €1-ndi a ( 11 %) • LuxemtiUr:::
go (15%).
Noruegua
(15%); e
Austria (.16%).

_cor)vinceht-e para

a retomada do nfve1 de atividade, e este é um impórtánte
i nstQbi] i_zação

da

perspectivas da.eçgoomia brasileira, o terceiro, ainda não
resolvido pelo governo.
~

O autol"' é economista e pro-

fessor da PU_C __dq __ R f_Q

MARGEM DE LUCRO_NO-BRA~J[ ESTÁ
ENTRE AS MAIS ALTAS DO MUNDO
Né 1 i a Marques

BRASÍLIA
A discussão em
torno da margem de 1ucro _ praticada pelo empresariado bra~
sfleiro ficará mais rica çom

as

informações

apresentadas

pelo economista João __ Eduacdo
Furtado em sua tese de mestra-

do "Produtfvidade__-_na 1ndústr1a
bras i 1 e i r a;

padrões

e
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pesa

SITUAÇÃO EM OUTROS PAi SES
Pa~s

Margem de
lucro (%)

Relação despesas
operacionais e
salários

sa-láf."fos sobre
PIB industrial
(%)

Alemanha Ocidental

27

2,76

5o

Inglaterra

25

3,21

49

Estados Un1dos

32

3,76

41

Luxemburgo

15

2,78

64

Suécia

32

3,22

43"

Esp_anha

23

4,06

46

Kuwait

30

11.80

17

Nova Zelândia

11

3,29

68

Áfr1ca do Sul

16

4,06

55

" 22

3,05

5:3

índia

10

9. 11

50

Turquia

30

5,42

34

Cingapura

_22

9,25

31

Coréia

30

6,70

30

México

35

3,93

37

Venezuela

54_

4,00

27

CM le

60

6,00

19

Colômbia

54

7' 13

19

Bras i 1

52

8,43

17

""

Austrália

• -.r-,

.
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Rentabilidade
A margem cobrada pelos empresários acima
do custo de produção é chamda
por Furtado de mark up.
Ele
prefere desvincular o mark up
da
figura 11 .
de
lucro
empresarial.
E que nesta margem pode estar incluída também
a ociosidade da indústria, que
é uma
coisa
i mensurável 11 ,
explicou.
Ele definiu o. mark
up, maior o mork up a rentabilidade do empresário.
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A c_omparação dos salários com Nióbio
_é
de
12
-mil
o PIB industrial
mostra uma toneladas/ano e.- a mina da CBMM
situação preocupante. _o Bras i 1 em Araxá,
Minas Gerais,
se
é o país em que os salários esse merc_adó
for
mantido,
têm a menor participação no durará
um milênió,
garante
PIB: apenas 17%. contra 50% na Papaléo.
Ale~anha,
34%,
no Japão, 50%
na Ind_ia, 42% em Portugal, 23%
no Uruguai e
iS% no Chile e
Ri~ueza
-sobre o Complexo
Colômbia. o país que mais se dos Seis Lagos, Papaléo mostra
aproxima ao Brasil em termos que naquela área ainda não há
de participação dos salários exploração e que_ tudo não posno PIB industrial é o Kuwait. -sa de promessa. "E uma falácia
Furtado lembrou, porém que em se dizer que tal mina vale US$
Para c professor, só há duas 1980 (ano em que a pesquisa se 500 bilhões se, para se chegar
explicações para a alta renta- -baseia), 85% da indústria do a essa quantia,
a exploração
bi 1 idade
da
indústria Kuwait era____ l _i_gada ao petró 1eo, mineral
do referida mina pode
brasileira: os baixos salários ramo _jndustrial
que estrutu- durar
mi 1 hares
de
a_nos,
e a prática de_ oligopólio. ralmente tem baixa participa- alertou. "O Nióbio_ de Seis LaFu~tado atribuju o alto
nível ção dos salários.
gos é muito mais rico- do Que o
do oligopólio no parque indusde Araxá, que não_ terá cond1trial brasileiro como resultaç5es de competi r s_e ho_uver a
MINA GlGANTE DE NIÓBIO
do do grande protecionismo de
DESPERTA INTERESSE DE
exploração daquela província
que se valeram as indústrias
MINERADORAS JAPONESAS
mineral, onde a CPRM detectou
para crescer-em, "reduzindo ou
ainda a existência de fosfato
mesmo anu·l ado as pressões comRona 1do Bras 1.11 ense e terras raras", contesta João
petitivas
com
produtos
Orestes Schneider.
importados" .
BRASÍLIA
Pelo menos duas
multinacionais japonêsas
a
Em relação a salários, a si- Nippon Steel e a Kawazaki SteA viabi 1 ização .. Qe um Projeto
tuação Qo Brasil só é pior que el e a esta ta 1 Companhia mineral para·a eXploração db
a da India e Cingapura. As Vale do Rio Doce (CVRD) já de- Nióbio dos SeiS Lagos, segundo
despesas operacionãis das tn- monstraram interesse em explo- -orastes Schneider, seria benédústrias brasileiras são, em rar a- maior mina de Nióbio do fico para o País. "Os projetas
média, oito vezes maiores que mundo,
localizada na região minerais, como Carajás e Pios gastos com salários.
dos Seis Lagos,
no alto rio tinga,
viabilizam a implan-taNegro, municfpio de São Ga- ção
-da
infra-estrutura
briel
da_Cachoeira, Amazonas, necessaria",
ensina.
Segundo
Em CinQapura, ·as empresá-rfos pertencente à Companhia
de Schnéider, o Nióbio-- dos Seis
têm despesas na produção 9,25 Pesquisas Minerais (CPRM). Na Lagos poderá ser escoado atravezes
superiores
às
de área, descoberta por geólogos vés de embarcações, pelo porto
salá~io.Na India, as
despesas da CPRM ainda na década de 70, de Camanaus, em São ·Gabriel da
operacionais são- 9,11 vezes os foram feitos 12 furos com san- Cachoeira, e dai até Manaus e
salários. A situação é total- das rotativas diamante, com o Belém ou viá ~odoviãria, Com a
mente inversa nos países do minério sendo cubado até uma complementação de .trechos da
chamado Primeiro Mundo. Na A- profundidade de 250 metros. falida
rodovia
Per1mentra1
lemanha,
os salários são 2,76 Nesse intervalo, a CPRM chegou Norte.
vezes ma i ores que todas as a
dados
1mpress i onantes: . 2, 9
despesas_ realizadas na produ- bilhões de toneladas de minéo Complexo dos Seis Lagosção.
Na Inglaterra.
Canadá, rio, com teor médio de 2,8·% de fica localizado a apenas 60
Estados Unidos, Itália e Japão nióbio.
quilómetros da fronteira com aa rela~ão salários e despesas
Venezuela, em área de difícil
operac1onais está entre 3,21 a
"A empresa metalúr~1Ca Abra- acesso. Ã -CBMM, que tem 55% do_
5,42.
cel, de São Paulo, ja patente- capital pertencente ao grupo
ou tecnologia própria para~o Walter Moreira Salles e 45% da
Indústria
Furtado estudou aproveitamento do Nióbio do- multinaciona_l_ Molycorp,
dos
a estrutura de pr9çlução __ d_e 40 Complexo dos Seis Lagos, atra- Estados Uni dos. d_om_i na a pr-opafses- E"m Sua ~nálise, utilf- vês de um processo de pulveri- dução mundial de Nióbio, -com
zou corno parâmetro o Produto zação ~do minério_, com um pro- sua mi na de Af'axá, em fase de
Interno
Bruto (PIB) 1 ndus- -cesso meta·l úrgi co mi;! is bar a to expl or~ção. Há ~penas guatro
trial, por ser a
indústria a do que o utilizado pela compa- minas em exploração no mundo,
atividade económica que possui nhia erasileira de~Mineração e sendo duas no Brasil, em Araxá
maior grau de homogeneidade Met.alurgia", .revela o geologo e Catalão, uma no Canadá e ouentre os diversos países. A João Orestes Schneider, geren- --tra no Zaire, conta um geólogo
agricultura, comércio e servi- te de pesquisas da CPRM no do Departamento Nacional
da
ços,
conforme o economista, Amazonas. Os fUros feitos pela Produção Mineral
(DNPM),
que
têm estruturas distintas em CPRM em Seis Lé,9os -atingiram a prefere não opina r §.Obre o
vários pafses. Não foram con--- profundidade maxima de
495 nió~io d~s Seis- Lagos.
sideradas diferenças regionais metros.
dentro do próprio país, O-que
excluiu, por exemplo, os altos 'Ma i o r
p_rodutodor e exportar
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
salários pagos pela indústria de Nióbio do mundo o Bras11 Sousa) - Esta Presidência repaulista a seus operá~ios. A poderá praticamente monopoli- gistra que o discurso de V.
comRaração
do
PIB com os zar a produção mundial
com a Ex a quadruplicou o_ te.mpo regide que dfSpunha, -o que
salários fói feita a partir do exploração _do Nióbio de Seis mental
Lagos-.
·o
diretdr
de~
Desenvolcenso de 1980. Furtado garante
só foi possível graças à reaque isto nã9 descar_acteriza a vimento da Companhia Brasilei- -lização de uma sessão totalpesqu 1sa.
E que, -segUndo e 1e, ra de Mineração e Metalurgia mente
atfpica. su.i
generis
o crescimento económico
do (CBMM),
Renato Papaléo,
que
mesmo.
Como há outros o~ado
país nos últimos 10 anos fo-i responde por 80% _da pro-dução res 1nscri.tos, eu receava não
praticamente
nulo,
e
os mundial
do minério mostra po- houvesse tempo material para
salários mantiveram pratica- rém que, hoje, não há mercado que eles pudessem usar da. trimente o mesmo valor durante para a exploração de novas buna. já não digo em. igual petoda a década.
minas. O consumo mundial
de rlodo de tempo. (Pausa) _
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Concedo a palavra ao próximà
orador inscrito. o nobre Senador Raimundo Lira.

O . SR.

RAIMUNDO

LIRA (PRN -

PB.
Pronuncia
o
seguinte
discurso.
Sem
revisão
do
orador. )
sr.
Pres f dente,
Srs.
Senadores,
minha fala
hoje abrangeria uma reflexão a
respeito do atual momento da
economia brasileira. o discurso do nobre Senador Odacir Soares, bem como os apartes brilhantes dos Senadores Marcondes Gadelha e Almir Gabriel,
praticamente esgotaram o assunto e foram profundament~
esclarecedores
da realidade
política
que
vivemos
no
momento.

É muito importante lembrar
que, apesar da expectativa de
uma recessão que teremos nos
próximos meses, alguns setores
da economia brasileira estão
reagindo positivamente, acreditando que o nosso Brasil
marcha para a modernização de
sua economia e continuam investindo nos seus respectivos
negócios,
mantendo o nfvel de
empreQO tradicional.
No dia 1~ de novembro, tivemos a abertura, em São Paulo,
do 16~ Sal ão·.do A\.,ltomóvel, visitado por quase 1 milhão de
brasileiros e por alguns Parlamentares, a exemplo dos Senadores
Marcondes
Gadelha,
Marco Maciel, que, naquela oportunidade,
vislumbraram as
perspectivas do . setor
industrial brasileiro.
Falo especif1camente, agora,
a respeito do setor automobi1istico, que detém, no momento, 11~ do PIB. Este setor tem
representado um aspecto tão
impor·tante da indústria brasileira que foi a partir do próprio fortalecimento da indústria automobilística que se
deu margem a que surgisse no
Brasil
o mais forte sindicalismo nacional,
sind1calismo
esse que tem repercutido em
todo o território brasileiro.
No setor automobi 1 fstico," bem'
como no das 4 mil
e
tantas
concessionárias
brasiléiras,
todas empresas nacionais,
são
paQos os melhores salários do
Pa1s, o que most_ra que' ele tem
efetiva.mente proporcionado uma
grande contribuição ao ·progresso económico e social do
nosso País.
Estiye relendo o discurso do
Dr.
Jacy Mendonça,
gaúcho,
Presidente da Anfavea, por ocasião da abe'rtura do 16~ Salão do Automóvel,' e a1 ihhavei
alguma~ colocações. que
considero importante. Cito-as:
11
A liberdade na economia é
o fator que gera estímulo
para
lutar,
crescer.
e

DIÁRIO DO CONGRESSO _NACIONAL (Seção I!)
-vencer: é o_~-mOtivo que levou
o mundo- ocidental ao estágio
de- desenvo-lvimento em que se
encontra; é a única terapia
qUe atenua as ori!ilens_ de mal~s como a inflaçao;"

O SR.

RAIMUNDO
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Com

todo o prazer. Senador Marcondes Gade_1 h a.

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Raimundo
Lira,
assoei o-me a v.· Ex A nessa aMais à frente, ele diz:
preciação que faz sobre 6 16A
Salão do Automóvel e sobre onse temos a agradecer es~a desempenho da indústria auto1 i berdade, temos um
compro- mobilística no- Brasil. A mafnTSsO ainda mais forte assu- neira como o setor encaroU o
mido perante nosso consumi- desafio proposto pe_lo Presi-dor, o gránde prejudicado do dente da República foi uma apassado;
que> deve ser
o titude ver-dad_ei ramente comogrande - - compensado
do vente. O Pres i~dentê fez cons i -futuro. "
de rações sobre a qua 1 i da de--do
carro bras i 1 e i r o, comparando-o -Nessa frase está muito bem aos or1undo~ d~ outros pafses,
colocada a de_finiçao de cida- classificando-o, v-fr.t.ualmente,
dania· que ~ienipr·e faz o Presi- como carroça. quando comparado
dente Collor de Mel lo. Não há aos carros j~poneses, ameriçacomo separar. numa economia de nos e europeus.
A indústria
mercado,
o
cidadão
do automobi1lstica do Brasil e
consum-i dor .
concordo com V.
Ex~.
é uma
-verdadeira ilha de dinam''i"smo
"Todos terão oportunidade dentro da nossa economia- deu
de testemunhar- nosso esforço. a maiS elegante resposta,
ao
nessa direção.
Está claro introduZir,
rio Salão do Auto·que, para sermos exitosos, móvel, as suas propostas de
,muito dependemos das medidas modernização, de
avanço
que o- governo deverá a i nda: -tecno 1 óç;ri co,
Longe de se senado ta r. Mas os objetivos es- tir atingido ou de considerar
tabe1eciaos e a
forma como como desairosa a
análise do
eléS vêm sendo perseguidos Presidente da República, o senos asseguram que retornara- ·to r automob i 1 íst i_co a tomou
mos
à
época
em
que como um d9saf"i o e Como est-ímu- 1 i derávamó's
o
cresci menta lo para s_uper_af---se a
S 1 próacelerado do País,
em que prio e entrar nessa segunda
getáVamo's- sempr·e mais empre- revolução do automóvel que es-gos para esta nação, em que tamos vivendo agora, com a inéramos fator de benefício tradução de componentes elesocial para nosso povo. As_- ~trônicos e tecno1os~ria de ponta
sim esperamos ver nosso con- e de novos materia1s. A indússumidor mais satisfeitO e tria automobilística resolveu
- ~ststaremoS gertos de que ne- ingressar . nesse mundo novo~
·nhum Pres1dente do Brasil ext_remamente
excitante,
que
precisará mais passar pe-lp vai dar um novo rumo à 1ndús- vexame de ter que reconhecer tri a
automobi 1 fs't i ca do mundo
que os carr-õs--- de seu País todo. E o Sr aS 51 não v a i ficar.
estão tecno1ogicaróente defa- de fora desSes avanços- tecõOsados. a ponto de, em campa~ -lógicos;
foi
essa a grande
- reçãb a produtçs,estrangei-- promessa do- -salão do Automó--ros, estarem prox1mos de sem vel,
que pudemos éonstatar.
cJ.aSsjficados
como assim como V.
ExA Com muita
carr-oças."
acuidade e propriedade, obSer-~ou V. ExA um fato importante,
Srs.
Senadores. tive oportu- Que aquela enorme ocorrência
nidade de circular pelo 16A de público ao Salão do AutomóSa1ão do Automóvel
em São vel, aquela procura enorme se
Pau~o. e
ve-f-1fiquet
como os deveu ao fato de que a popula:..
brasileir-os apreciam o cresci- ·ção brasileira está realmente
menta econôm1 co, como o_-bras i- interessada na moderrd da de. A
leiro aprecia a· moderniZação, população brasileira está incemo o brasileiro_ gostaria que teressada no avanço-tecnológi.o
nosso Pafs fos'se um pafs do co, o povo brasileiro não se
Primeiro Mundo e,' então,
pu- conforma em ficar situado .fOra
déssemos todos, oS 150 milhões desse chamado Primeiro Mundo
de" brãS'i leirbs, se'r
parte de ou com um nfve1
de cohsumo
um ~rande mercado··cons_umidor, caudatário desses pa.fses do
que e b deSe]o do Presldente Primeiro Mundo.
O povo quer
Fernando Cal lar de Mel lo para e-sses avanços e 9 sucesso do
o futuro do noSso Pafs.
eve'fltO_foi uma prova de aPofo~
solidariedade e de estfmu1o a
·sr. ·Presidente,- ·peço que esse indústria aL!tomobilística, qüe
discurso. que exalta exatamen- responde adequadamente, em to~e·a mooernidade, seja inseridos os sentidos~ aos anseiosdo nos A:nais do. Senado, porque_ .da população e qu_e se propõe,
não gostaria d_e tomar- mais de agora por diante, com mais
te_mpo Cios meus companhe.iros empenho, com mais esforço.
a
Senad_ores.
se colocar entre as mais competitivas do mundo.
D~
paraO
Sr. Marcondes Gadelha
·béns V.
ExA,
de parabéns os
Permite V. ExA um aparte?
que promoveram o Salão do A~-
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tomóvel e de parabéns, também,
o Dr. Jaci Mendonça,
não s6
pela realização como pelo discurso que proferiu,
discurso
esse que sintetiza o espírito
empres~r1al do setor
do qual
V.
Ex _é um dos líderes mais
representativos neste País.
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atentamente seu pronunciamen- subsídios foram para os produto, bem como acompanhei
o a- tores de álcool e, incentivos
parte do nobre Senador Marcon- justos, para os consumidores,
des GadeTha.
v. Ex 4 é
um quando eles tinham algum tipo
empresário
progressista,
um ·de incentivo, como redução na
~mpresário
que
representa. taxa ro-doviár_i,a, para compra e
.
nesta Casa, a modernidade e i aquisiçãp dos veículos.
conhecimento profundo. V.
Ex
tem razão_ com relação à indúsEntão,
foi um Programa a que
automobi 1 íst·ica
O SR. RAIMUNDO LIRA- Muito tria automobilística, que re- a indústria
obrigado. Senador
Marcondes presenta uma grande parcela do brasileira respondeu satisfaGade1ha; o seu aparte foi pró'- nosso desenvolvimento económi- t_oriamente naquele momento em
~igo em esclarecimentos.
Ape- co e social -porque é nessa qUe a. sociedade brasileira esanas complementaria:
a indús- área que estão os maiores e tava, podemos assim dizer,
tria automobilistica brastlei- melhores salários do Bras i 1. cuada Com_ o grande choque do
4
ra foi proibida, pelos regula- V. Ex tem razão quando,
ao petróleo no mundo. Respondemos
mentos e pelas diretrizes dos agradecer ao Senador Marcondes de forma satisfatória, o que
Governos. a trilhar o caminho Gadelha, levantou o problema mostra que a iniciativa privada modernização.
A Le i
de da informática, onde o próprio da, quando tem as possibilidaln~ormática
era implacável na Governo- tentou e conseguiu. des e a liberdade de trabalhar
importação de equipamentos de nestes anos todos, atrasar o em beneffcio da sociedade, ela
última geração. como computa- desenvolvimento dessa
ir1dús-_ o faz de
forma
altamente
dores, robôs. para modernizar tria,
como muito bem V. ExA positiva.
o
processo
de montagem e acabou de c i t'ar.
e a que o
industrialização. Enfim, quan- Presidente da República chamou 'É _muito _importánte lembrar,
do na década de 80, o automó- o seu produto de carroça. Por neste momento em que,
mu1tas
vel
internacional entrou na · quê? _ J1,.1stamente porqu4;!: o Go- vezes, encohtramos empresários
época
da
eletrónica e da verno não acei.tava que a
Lei remanescentes de um c·api tal isinformática. fomos obrigados, da Informátfca, atrasada anos mo denominado selvagem, é imcompulsoriamente, pelo Governo em relação ao que existe no portante lembrar que a maioria
a permanecer no estágio- ante- exterior. impedisse que essas ·dos empresários brasileiros,
rior de uma industrialização peças e equipamentos da indús- pr i nci pa 1 mente _da nova gera-convencional, o que deu margem tria automobilística não_pu- ção, do novo pensamento emprea que o Presidente Collor de- dessem
ser
importadas
e sarial brasileiro,
conforme
nominasse o áutomóvel brasi- aperfeiçoadas.
Veja V. Ex~ um. lembrou_ o _Senador Qdaci r Soaleiro de "carroça". Tenho a exemplo da tenacidade dessa res, esse empresariado ·quer a
esperança e a certeza - a par- área tecnológica do Brasil: o modernização. a democratizaÇão
tir da mostra do 16~ Salão do motor-a álcool.
o motor a plena, o crescimento econômiAutomóvel, das propostas para álcool.
Senador, foi um desa- co, -o bem-estar e, sobre_tudo,
o futuro, como falou V. Ex~
fio, ~ois ninguém acreditava a estabilidade econOmica e sode que a
indústria automobi- lá fora que chegássemos a al- cial do nosso PaíS.
lística, a exemplo de outros cançar tal desenvolvimento na
setores industriais brasilei- sua tecnologia; ele é hoje um
o
Sr.
Odaci r
Soares ros - quando falo em indústria exemPlo da capacidade do Bra- Permite-me v. Ex~ um aparte?
automobilística é porque ela s i 1
em
termos
tem sido chamada, em todos os automobilisticos. O motor a
O SR. RAIMUNDO LIRA - Com
ciclos econômicos de cresc1- álCool
é a chave de ouro de muito .prazer.
nobre Senador
mento do nosso Pais na era nossa
capacidade
de Odacir Soares.
contemporânea, tem sido deno- desenvolvi mente.
E 1 á fora
minada de locomotiva do cres- ninguém acreditava. Nobre SeO Sr. odacir Soares - o discimento económico, .pela gera- nador Raimundo Lira. parabeni- curso de V. ExA é muito imporção de emprego, pela geração zo V_. Ex 4 não só como. Líder do tante, pois o nobre Colega se
de tecnoJogia, pelo treinamen- Governo e também como Senador, refere a um acontecimento - reto de mão-de-obra especializa- pelo seu pronunciamento,_ num cente, a realização do 16~ Sada e pelo seu poder de multi- momento mui to .importante, de lão do Autom6ve1. em São Pauplicação de riquezas através esclarecimento para o
povo . lo, .e que,
de certa forma,
de postos de combustíveis. de brasileiro.
terminou projetando externaoficinas,
de fornecedores de
mente
apenas
uma
imagem
peças, enfim, todo o setor auO SR. RAIMUNDO LIRA- Muito .fei~iva. A abordaQem que V.
tomobi lis-tico,
hoje,
envolve obriQado, Senador Ne~ Mara- -~x
faz.
aqui re1terada pelo
direta ou indiretamente apro- . nhão.
Senador Marcondes Gadelha. soximadamente 20 milhões de pesbre a importância do Salão do
soas, portanto, é um setor exJá qUe V. ExA abordou assunto Automóvel, deve ser vista pelo
tremamente importante para a de. extrem~ importância, o Pro- menos sob dois ângulos que
retomada do crescimento brasi- grama do Alcool, vou tecer al- considero altamente positivos.
1 e iro~
tenho esperança e a QUmas çonsidecações sobre ele. Primeiro, a capacidade que tem
. a indústria nacional de se mocerteza que será um crescimento estável, continuado e dará,
Os motores de combustão - a dernizar com rapidez;_ mais aenfim, a todos nós.
brasilei- á 1 coo 1 f·oram
desenvo 1 vi "dos, _inda, a sensibi Hdade que teve
ros, a certeza de que chegare- ~perfeiçoados e modernizados a
indústria automobilistica
mos à condição de país do Pri- n.o Brasil. E tecnologia essen- brasileira de se aperceber dos·
meiro Mundo. como deseja, como cialmente nacional. Por outro novos rumos do País e adaptar-com
é a proposta do Presidente lado, é muito 'importante lem- se a esses novos rumos,
Fernando Collor de Mel lo.
brar que no desenvolvi·mento essa celeridade, com essa radesses motores, o Governo.
o pidez estupenda
que
todos
O Sr. Ney Maranhão -·Permite- contribuinte
brasileiro não vimos.
Segundo dado,
a meu
me v. Ex~ um aparte?
gastou um centavo. F-oí
resul·- ver, importante, foi também o
.interesse
que.teve
a
população
tado de desenvolvimento e pesO SR. RAIMUNDO LIRA
Com quisas feitas com recursos ex-- em ver os novo_s modelos de
mui to praze_r ,
Senador
Ney clusivamente dos fabricantes veículos, o que, de certa forMaranhão.
de au~omóveis.
o que mostra ma, caracteri~a uma vontade,
que o setor respondeu positi- talvez até inconsciente, ou
O Sr. Ney Maranhão - Senador vamente a um desafio histórico· consciente. de ter no País uma
Raimundo Lira, estqu ouvindo da sociedade brasileira. Os i_ndústria a_utomobi 1 ística mo.
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der na, com os modelos mais mo-

dernos

zados no

que estão sendo utili-

mundo

todo. Então,
E~A
esses dois

veja bem V.
?Spectos. Primeiro, a
capacidade que teve e que tem a indústria

ponto

de

Ç~.utomobi

vista

l_fst_ica,
tecnfco

do

e fi-

nanceiro, de se adaptar e se
modernizar,
vencidosesses
obstáculos~ tais comO as
restrições da Lei de Informática

e outros. E também a vontade
que tem o povo de ver a sua

indústria modernizada, de poder usufruir, de poder dispor
de bens industriais
idênticos
àqueles que são ut i 1 f zadOs--por

outros

povos,

por

outras

nações.
Assim,
V.
Exb, com
esse discurso, nos permite abordar pontos que talvez tenham passado despercebidos do
grande público, e talvez da
grande imprensa mesmo. que,
a

meu ver, são este$. Ficou aqui
para a opinião pública apenas
a beleza do Salão do Automó~
vel. ficaram os modelos, mas
não houve uma reflexão, não
houve-Uma análise mais profunda sobre a importância do Salão do Automóvel,
no mdmento
em que o País atravessa uma
das suas fases . mais criticas
no seu processo de ajustamento
económico. cumprimento V. Ex~
por essa abordãgem~ ROr essa
oportunidade que nos dá de debater essa questão. não especificamente da indústria automobilística
brasieira, mas,
sobretudo, da necesSidade, da
capacidade que, querendo, tem
a indústria nacional de responder aos desafios da· hora
presente.
-··-

O SR. RAIMUNDO LIRA - Nobre
Senador, sua colocação foi importante, porque no Salão do
Automóvel
estavam
expostos
produtos fabricados por mais
de uma centena de empresas
brasileiras. o númerQ de em~
presas brasileiras predominava, e muito, em relação às empresas estrangeiras, inclusive
indústrias de tra.tores, indústrias de veículos especiais;
indústrias de acessórios, de
componentes, de autopeças.
Constava também do Salão do
Automóvel a exposição. náutica.
e todos os fabr1cantes eram
nacionais.
Na medida em que foi crescendo. a indústria a~tomobilísti
ca foi colaborando tecnologicamente para o aperfeiçoamento
dos outros setores industri~
a"is, como o setor ,de borracha,
o· setor de plástico. Esse a-.
perfeiçoamento, ·essa modernização passou também a ter um
poder multiplicador na modernização de outros setores da
indústria brasileira.
Por conseguinte, é mui to 1mportante que, neste momento,
conforme falou V. ExA, a in-

dústria automobilfstica tenha
dádo ·essa -~demonstração _de crédito, de confiança ao Brasil.

m
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Há um ano,' na aberturª da
Brasil Trahspo "89. ..
_fa 1 ando
também em ·nóme do Setof au_tomoõn·fstico__ bràSll~iro": ·nve
·Como· ·brasl1éir'"O e comó·horheiil opór·turii da de d~ _2~cl afar que
públ ico;·-""fico tris·re- ·quando
leio, nos-jornais brasileiros,
"a 1 it;.erdade em· Po.1 ít"ica é o
q\,le
notícia. cotno ·essa d<L. semana mais precíosçi é]_eménto_
que·passoU, dizéndO que a TbY- possibilita o flo"re·scimeoto Qa
ota havia decidido não mais felicidade de uma nação, bem~
inve~tir no Brasil, porque não
estar Social eri1'" 'tódos os seuS
·- ·
via perspectiva de crescimefi'tb segmentos":
do seu merCadõ fnterno.
"a liberdade na economia ê-o
Aqui óol.i.um dépoirilen"!=o-: Man- fator que gera estímulo para
tive encontr·p demorado com a lutar, crescer e vencer; é o
diretoria da Toyota, em·são mõ"E i v o ·que 1 e vou. o. mUndo ocjPaulo, e o pres1dente da Toyo- dehtal ao estági9_d~ de§~nvol
ta do Brasil confirmou.:a aqui- vi mente em que se encon't"f'a;..__·e
sição de um. grande terreno de a- "Úhíc~·.ter?pia'qué atenua:_:?s
de
males· -como -~a
1 .400.000Trl2 numa cidade do in- origens
:terior deSão Paulo. Inclusive inflação"; e.
me disse. -naquele momento, que
o dinheiro necessário para a
"na -bUsca da_ 1 fbêrdªde t"'LãO
compra desse grande terreno podemos ser_ ~óm~1acentes
viera do ·Japão e que não fora dela temos ·o oever:: d.e. ser in~
utilizado_ dinheiro do capital tegr~lmente ·· CúmplfCes.
com
e
espfr _i to "õe
de giro da 1tidústria aqui,
n.o g·r·andeza
Pais,
o que demonstrava, se- concll iação".
gundo o presidente Oa Toyqta
Aquelas palavh~.s·· flãO ·oê01.tl3-"
do.Brasil. o crédito e a e$perançÇi posi t f v a qUê a TõYOta vam
a
ÇIUE;i xa
do
~etor .-·
jãponesa tem em:relação ao fU- responsáVe1-por-11%~do P!B lndtrstr·ial, sujeito a incomOda
t_uro do fa is~
intervenção estatal. Por isso
~--Boi e,
uma das grandes. i rldús- o pronunciamento encerrava d1~
trfas americanas é a T.oyota. A zenQo que estávamos à espera
da· 1 ib~rdade
econôm·ica. __pela
ToYo~a hoje produz. em terFftôrio americano 600 mil vefC01os qual .ansiávamos coin sent.1mento
por ano. E, se ela Compr~u de-cidadania.
esse ·terr.eno; · se e_l a mandou
esses- ret:ursos · do _JaPão para
Não podia iina9fnar eritão·que,
aquisição de~se terreno,
é um ano depo_i s, es.t~ri a neSte
porque ac~edita que, num futu- rnêsmo ' 1 ocal não mà is para uma
r.o próximo, o Brasil entrará elegante queixa--mas· para um
de
· justo
nessa- realidad~ da mo~erniza moinento
·
·
ção da nossa economia. e- na rãcónhec1ment6.
existência, em futuro próximo,
de um grande mercado consumiAo Governo Co11 o r. que v. .... Ex.D.
dor em nosso Pa f s ~
integra e representa, deVemos
o retorno à economia de merc.aO Sr. Odactr Soares - Nobre do, que nos foi retirada há um
Senador Raimundo Lira, através quarto de sEiculo. "Hoje, Cada
de v·. ExA .cumprfmerito e ·para- uma de nossas
empres.?s
é
bani zo o pr·esi derite da Anfave- responsável
po~
sua põ1itica
ã, Dr, Jaci Mendonça, que pro-:-. de preços; cada uma delªs_poae
moveu o 16~ Salão do Automó- negociar .. J j vfemente com seus
vel, que alcançou grande su- cõncessionários, podemos .Volcesso de público e de modelos tar a um relacionamento normal·
reCéb i c:i.gs •
·
Com nossos fornecedores. -~~
qual a eficiencia PasSa a ·ser
O SR. RAIMUNDO LIRA
Agrade- o objetivo; temos·as fron~ei
ço a todos os Srs. senaaores ra·s abertas para a cómpet f ção
internacional, da qual devemos
que me aJ?.ar.~ear~m.
participar e no qual podemos
Era o qUe ·tinh8 a dizer, Sr. ser vencedores;. Yemos nQsso
consumidor liberado __ de todas
Pr~s_ i ~en~~-~- (Mi! i. to_ ~em! )
as restrições à sua iiberdade
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O de escoTha de produto, de co~
SR. RAIMUNDO LIRA EM SEU mercfánte ou de prestador _de
PRONUNCIAMENTO:·
servi'io. Até mesmo no que diZ
reSpe to à tecnologia nos são
DISCURSO PROFERIDO PELO DR. apontados
novos
rumos ... a
JACI MENDONÇA. PRESIDENTE OA festejar. EsH•"anhamente prõ'iANFAVEA. NA A~ERTURA DO 160 bimqs na última décaq~ de QarSALÃO DO AUTOMOVEL EM 10-11- tfcipar da evolução "fecnoló_g1__ 90.
.
ca mundi a 1 · em toda a sua amplitude, essa barreir.a começa
hoje a_~er derruba.da e J?:_poExmo Sr. O+ires Silva
demos pehsa.r em nos- lane9:rmos
~D.
Representate de S.~ Exce- em direção à atualização de
nossos produtos refí_ro-me
lência
_
aquf, obviamente, à revisão da
polftica de informática.
Sr. Presidente da República
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As medid~s recentemente adotadas na area da eletrônica
embarcada mantêm protecionismo
indesejável a poucas empresas
e continuam impedindo que o
carro brasileiro se equipare a
seus competidores internacionais no que se r~fere a preço
e tecnologia.
Sabemos que há
razões legais temporárias que
determinam esse fato. Aguardamos, porém, o decurso desses
prazos, agora confortados pelo

reconhecimento

e

empenho

do

Poder Executivo no sentido de
minimizar os efeitos
dessa

legislação. Não custa repetir,

porém, que enquanto nos for
proibida a produção ou importação de bens de eletrônica
embarcada e enquanto inexistir
no Brasil fornecedor com nível
tecnol_ógi co e preços internacionalmente compet1tivos. nossos veículos não poderão ser
semelhantes a alguns estrangeiros,
no que se refere também a tecnologia e preço.
Nossa produção cresceu nos
últimos meses graças à liberdade recuperada. Nosso mercado
se mostra favorável,
apesar
das
ameaças
de
recessão.
Preocupa-nos, neste momento, a
falta de financiamento agrícola. que inviabiliza a
indústria e o comércio de tratares
e
máquinas
agrícolas
que
produzimos.
Feitas essas ressalvas, aqui
está o·salão do Automóvel, que
espelha os oito meses do Governo Collor. o Salão da tecnologia,
onde os produtos de
informática internacional
são
expostos ao lado de nossas
deficiências. Graças às condições proporcionadas pela orientação da economia nacional, estamos oferecendo ao público a possibilidade de ver
os veicules que produzimos ao
lado dos produzidos nos Estados Unidos. Japão, Itália, Alemanha. Suécia e Argentina. E
podemos afirmar que a presença
de veículos importados nas estradas brasileiras e em seu
Salão do Automóvel é marca definitiva de novos tempos no
setor automobilístico, em sintonia com a tendência das economias
mais
desenvolvidas:
concorrência acirrada,
maior
ênfase na busca da competitividade, mercado dinamizado.
Nos grandes pólos mundiais de
produção de vefcu1os (Estados
Unidos,
Europa e Japão), é o
1 i vre merca·do que proporei o na
dezenas de milhões· de empregos
diretos e indiretos e incentiva
os fabricantes a
altos
investi mentes. Investi r
pass{'.a
ser
uma
questão
de
sobrevivência: quem não o faz,'
não aperfeiçOa seu produto e
perde a confiança de um consumidor que tem à disposição uma
infinidade de modelos- situa-

ção dã qual o brasileiro passa
agora a também desfrutar.
Para que possamos nos equiP:arar aos ma i ore$..
produtores
mundiais. dependemos ainda - e
de.c;-idida_mente- da_ privatizáçãq cta economia, -que nos possibilite custos
industriais
iguais aos daqueles produtores.
Se temos a agradecer esta ·1 ib_erdade. temos um compromisso
ãlnda mais forte assumido_perante nosso
con"sui-ni dor,
o
grande prejudicado do passado,
que deve ser o grande compensado do futuro.
Todos terão
oportunidade de
testemunhar
nosso esforço nessa direção.
Está claro que, para sermos
exitosos, muito dependemos das
medidas que o Governo deverá
ainda adotar. Mas os objetivos
estabelecidos e a forma como
eles vêm sendo perseguidos nos
asseguram que retornaremos à
época em que liderávamos o
crescimento acelerado do Pais,
em que gerávamos sempre mais
empregos para esta Nação.
em
que eramos fator de benefício
social para nosso povo.
Assim
esperamos ver nosso cpnsumidor
mais satisfeito e estaremos
certos de que nenhum presidente do Brasil
precisará mais
passar pelo vexame de ter que
reconhecer que os carros de
seu Pais estão tecnologicamente defasados, a ponto de,
em
comparação a produtos estrangeiros,
estarem próximos de
ser classificados como carroças.
Senhores,
esta é a 16A vez
que temos oportuMidàde de eXpor nossos produtos num Salão
do Automóvel, evento que começou há exatos 30 anos. em um
1960 onde ainda imperava certa
desconfiança
em relação ao
produto nacional. Hoje, com um
histórico de 21 milhões deunidades produzidas (das quais
2,8 milhões exportadas para
120 pafses dos cirico continentes) podemos dizer que o Salão
deste ano é, na verdade,
mostra do que deverá ser a indústria au~offiobilístfca ao longo
dos anos 90: modelos novos,
convivência sadia c_::_gm __ o produto importado, avançO -te-cnológico, consumidor mai·s satisfeito.
Os anos 90 serão um desafio
para a nação como um todo. Temos a perspectiva de um retorno ao crescimento, mas estamos
confr"ontados com uma recessão
terapêutica, destinada a corrigir os males da inflação. A
indústria automobilística sonha crescer como •a década de
70, apreensiva com a
fragilidade do poder de compra de seu
.mercado. Mas esteja certo, Sr._
Ministro,
que saberemos fazer
a no'ssa parte no esforço da
volta ao crescimento económico
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e da garantia de um melhor nfvel
de vida para a população
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Concedo a palavra ao
último -orador inscrito, Senador Ney Maranhão.

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE.

Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.)- sr.
Presidente. Srs .- Senadores,
a
f.ome continua seu trabalho de
devastação em nosso Pa í·s, e se
a~rrava
cada vez mais, em seu
bpjo, a seqüela de doenças endêmicas, principalmente para a
infância, provocando-lhe alta
taxa de mortalidade.
Por falta d~ comida, o corpo
torna-~e carente
de vitamina
A. Sem-esta. perde~se a visão,
compromete-se o crescimento da
criança e o corpo fica sem resistência às investidas das
doenças.
Na perifer.ia de Recife e no
interior do Estado de Pernambuco,
duas mil crianças foram
submetidas a exames medicas. e
o quadro geral de desnutriÇão
aflorou-se em 40% delas, com a
carência de vitamina A em diferentes nfveis.
Há, em Pernambuco, o Programa
de Prevenção à Falta de Vltamina A, realizado pelo LaboratóriO de Bioqufmica de Nutri-:
ção do Instituto de Nutrição
Nelson Chaves, da Universidade
Federal de Pernambuco. Em convênio com o CNPq, esse programa já ministrou doses maciças
de vitamina A a cerca de quinhentas mil crianças, tanto da
periferia pa capital
como do
interior de Pernambuco. Compõem a equipe pediatras, oftalmologistas,
patologistas.
farmacêuticos e nutricionistas. · o. _programa v i sa nã_o s6
combater a carência de vitamina A,
aplicando-a em doSes à
po~ulação infantil no· período
pré-escolar,
como orientar os
_pais com relação à alimentação
apropriada para as crianças,
mostrando-rhes a
importância
da vitamina A através de verduras de cor amarela. como abóbora,
cenoura, ou verde fn~
tenso, como eSpinafre e de fibras como o ffgado de boi.
"As _conseqüências da desnutrição nos primeiros meses de
vida são irreversíveiS na idade adulta. A ausência ·c;:~e vitamina A é apenas um item que,
além de provocar o nanismo,
pode causar cegueira total e
problemas no desenvolvimento
do epitélio (pele). '1
Há uma solução fácil e rápida
para fazer frente à f9me e à
carência vftamínica. E a criação de hortas êaSei rãs,
nos
fundos dos quintais, para as
comunidades carentes.
e
a
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conscient1zação das crianças
em fase escolar para a
importância da v~rdura na dieta
alimentar.

mas como há_ outras necessi_da_- produtor e çonsumiQor benefides a sãt-is·fa:Zer, a a1 imenta- ciados. o Governo:, por meio da
ção fica __prejudica_da.
·citada portaria interm1niste~íã1,
está reformulando
as
Em 1987, segundo a Cepal, no formas. de apoio ao pequeno e
A grande causa da mortalidade Brasil havia 40% de pobres e médio proÇutor.
·
infanti 1 é
a
desnutri.ção.~- 1.8% ·de indigentes. Assim, 58%
pr i nci pa 1 mente nas reg-16es po- dos brasileiros não têm condiJá é axiom~tiqo, Sr. Presibres do Nordeste. cerca de ç5es de atender às--necessida-- dente, ·a -à-f f rmnaçãci de que um
80,9% dás cr·; anças do Reei fe des bás Lcas da a 1 i mentação.
País se 'deSenvo 1 ve e -se to"rna
que. morreram nos ultimas dois
rico quando suas pequenas e
anos tinham qualquer tipo de
A Cepal _-raz outras anál is(3s mé-dias empresas fl crescem em
desnutrição. Desse montante,- com-outros Países da- América eficiência e deternilnação_. No
58,4% manifestaram desnutrição Lati na; ·chegando à seguinte setor agr í co i a, a f-6me p·o-derá
em·segundo e
terceiro graus. cori_Cl US:ão ~ na_ Argentina ex is-- ser debelada com o apoio fronApesar de o índice de mortali- tem
17%
de
pobres
e tal que o Governo está-dando-a
11
dade infantil ter caido,
as indigentes.
No Uruguai
são essas empresas_,_ A parti r daí.
causas que continuam matando i 8%. Na Ve~ezue l_a -~ão 36%.
~om
um resultado positivo, o
são as mesmas de duas décadas
abasteciment·o do mercado se
atrás".
Hav~~.
·sr. Presidente,
até tor·na certo e abundante. Abas1980. uma reduçãO da m1sér1a, tecimento que . é uma pr;;hica
Segundo levantamento feito, segundo a ~epal.
Em 1980, a econômica com consumo social,
as doenças nutricionais são miséria deixou de mininuir. De produtivo, respondendo-às neresponsáveis por 4,9% dos Óbi~ 1970 a_ 1_980, a miséria no Bra- cessidades n~c1onais e regiotos registrados. Entre óbitos sil caiU--de 74% parÇI. 56%.
Já nais e-- aos mecanismos de cirde criança com idade inferior de 1980 a 1986,
a
miséria culação das mercadQrias, mea 28 dias, foi
observado qUe cresCeu "dê 56% para 58%. Por lhorando, assim, a renda dos
80% delas tinham peso inferior esses números,
vê-se que o produtores e aume_nt.and_o _a di sa dois quilos e meio ao nas- Bras i 1 anda- P.elo _ 1 imtar do tribuição
da
renda per
cer, peso mfnimo considerado Quarto-Münélo. (Cf. Clóvis Ros- capita Nacional, como afirma o
como normal pela Organização si -No Quarto Mundo_- A Folha Governo na citada Portaria n~
477.
Mundial de Saúde_
de s. Paulo,
1~-11-90).
c

A desnutrição causa uma série
Sr. Presidente, diante de tal
de males ao organismo. Expe- terrível problematica, -o Goriências feitas em ratos_cons- ve·rno . não está desatento à
tataram que os males são: al- vída e ao infortúnio -do povo
terações do peso em órgãos brasileiro.
Atra\/és -da portacomo o cérebro, Tígado, rfns e tia interministerial
n~
477,
pulmões. além dos testfculos. _de i5-8-90. o Governo expos
Tais a1teraç5es persistiram, seu programa do -"Bras i 1 Novo"
segundo
as
experiências, que, dentre outras diretrizes,
"mesmo depois de haver recupe- quer conquistar "um padrão de
rado sua nutrição duran~e __ a qualidade de vida mais elevado
vi da adulta" ..
para os bras i 1 e i r os" . Por isso,
o Governo promoverá o
Tais são as pinceladas da re- "crescimento-da produção".
No
portagem
que
o Diário
de setor agrfcola, é meta do GoPernamuco (28-10-90}_
trouxe verno expandfr "a cadeia prosobre a pesquisa feita_ pelo dutiva de a1fmentos para atenInstituto -de Nutrição Nelson der, inclusive às necessidades
Chaves·, da Universidade Fede- da ma i o ri a da p-ópul ação, si-:-ral
de Pernambuco, sob a ·a- -tuadêf nos extrãtos de rendá
r-i e-F:taçãe- d-o- P-rofesso-r Rau.LM_, maJ s_ bÇ1_1 xps".
Castro.
do Departamento de
Nutrição.
o -Goverrió não -està omisso,
repitO, Sr. Presidente.
Para
A fome, a desnutrição, não é se lutar eficientemente contra
um problema só de Pernambuco, a fome, o caminho mais curto é
QU
do Nordeste, ou _do Brasil. o d2i agricuitura. Um -carinho
E um problema universal. A especial
para ela
se
faz
fome grassa pelo Mundo intei- necessário- e nela a produção.
ro, ·tanto assim que a sobrevi- Sem proq~ção _ma i ar,- como fazer
vência do Mundo ou do Ocidente frente a carência alimentar?
vai depender da 1uta que se Sem ProduÇão maior, como lutar
travar vitoriosa contra este contra a ta 1 ta de grão.s? A momal
que abomina a qualqúer de~nização tem q~e chegar à
consciência
de
sentimentos agricultura brasileira e com a
medianos.
modernização,
a
produção
aumenta. -Aumentada a produçao,
A CEPAL (Comissão Económica resta
ao
Governo_
envi dar_
para América Latina e Caribe), "estratégias
inibidoras
de
Orgão das Nações Unidas, di- formação de c.artéis e ollgopóvulgou um balanço sobre
a lios no se·tor", como diz Cla"Magnitude da pobreza na Amé- ramente a Portaria Interminisrica Lati na nos anos 80". Para teri_al n.D. 477,_ d_e 15-de agostó
a Cepal,
há dois tipos de de ·1990, ' ria - saâ -- í ntrodução.
pobreza. 1 - a 1ndicência que Stro,
porque se- os ol igopól ias
~á
é a miséria. Quem vive a continuarem existindo no setor
1ndigência não tem condições agrlcola, a luta contra a fome
de satisfazer as suas necessi- será inglória.
dades básicas. 2 -- a pobreza,
quem a vive; tem condições de
Para que o me~cado seja abasfazer frente à alimentação, tecido, os preços viáveis,
o

•

O Governo,
Sr. Presidente,
quer "fomentar a geração exCedentes
de
produção"
para
comérc_ialízá-los bem lónge dos
monopólios. ·Fomentar. dé modq
especial, "produ_ção de al fmentos
básicos".
Para
isso,
facilitará o crédito agrícola
para o custeio, es.t1mu1ando,
assim,
a produt1vidade,
"o
crescimento
c.ontj_nu<;ido
daS
grandes e
médias
empresas
rurais" e
"a cooperação e a
associação de pequenos e médi.o_s produtores".
Sr. -presidente, determf nado
como está o Governo para promover a produtividade e fazer
chegar alimentos às regiões
mais carentes do país, eomba~
:tendo, assim, a fome, pela Lei
n2
8.029, de 12 de abril de
1_990, fez a fusão da CFP,
Co-_
bal e CibraZem, delas surgindo
a ·-companhia Nacioria1 de Abastecimento
com
objetivos
básicos, entre outros, __garantir preços mfn1mos para o pe~
queno e médio produtor, suprir
carências alfmentares em áreas
desass i st 1 das, fomentar o ·consumo- de produtos básicos e
necessários à dieta alimentar
das populações .caren'tes. (Lei
n~ 8.029, art.
,6,
parágrafo
único, A-; B, C).
·
Sr. President-e, ~á que estamos vivendo a terr1vel e. desconfortadora rea 1 i da de de ser-mos um País com o maior coefi_cten:te de pobreza e miséria da
América Latina e um dos .maiores dentre as Nações mais pobres do mUndo, é preCiso reverter esta situaÇãO, princípa1mente quando se sabe que em
tcido .o -território _naci oha 1 .
máx1 me no nordeSte-, o "'exérc1 to
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dos miseráveis aumenta, em vez
de diminuir.
Para que possamos, Sr. Pres1-

dente, alentar a esperança

um

de

di a entrarmos no_ mundo dos

pafses desenvolvidos plenamente,
é preciso que a fome seja
debelada

como

o

maior

dos

ma 1 es.
Minha esperança nessa
1 uta é ver que o Governo Federal
_não está surdo ao clamor
dos famintos brasileiros,
nem

de braços cruzac;:los na busca de
soluções urgentes.

o Sr. Lefte cnaves -PermiteExA um aparte?

me V.

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre Senador.

0 Sr. Leite Chaves - Nobre
Senador, V. Ex a toca num dos
problemas mais angustiantes,
urgentes e comoventes - a fome, especificamente no Nordeste e, de resto, em todo Pafs.
O problema do mundo hoje não é
só a fome, mas também a sede.
o Time trou~e uma repOrtagem
em um de seus últimos números,
impressionante;
há míngua de
água em determinados países do
Mundo e,
além do mais. a desertifi_cação, o cresc~nte avanço dos desertos da Africa e
da Asia. Não há pafs que
iso1 adamente
possa reso 1 ver seus
problemas,
inclusive
este,
porque e1e não envolve aspectos de produção, de di str i bu i ção de ganhos, de concentração
de renda, de irrigação. de utilização das terras férteis.
Envolve,
também,
questão de
controle de natal idade, ~enético,
de orientação
e
de
educação.
A meu ver, agora,
com exceção do -caso circuns_cri to ao Iraque, há uma espe~
rança de paz, como não tínhamos experimentado nestes ú 1 timos anos.
Ser i a conveniente
que houvesse uma espécie de
cruzada internacional em favor
da eliminação- da fome. Vamos
hospedar, em 92, a maior conferênci a pa troci.nada pe 1 a ONU,
acerca--do meio ambiente.
As
grandes potências estão preo7
cupadas com o futuro, em razão
da não preservação de determinados mananciais
aquáticos,
inclusive botânicos. Por isso,
se rea 11 zará no Bras 11
uma
conferência
de
grandes
proporções. Nessa conferência
podíamos lançar o grande mOvimente, a ~rande cruzada para o
combate a fome no Brasil e em
outros países. Porque a responsabilidade pelo cidadão não
é só.do país, ,é universal.
Se
na Africa ha uma criança em
extrema miséria, a responsabi1 i da de
é. de todos o& países,
da humanidade inteira. o homem
tem de partir para essa responsab i 1 i da de
comum e
compartida.
Os planOs têm de
ser mais
lógicos_ e
mais
amplos.
Com a eliminação çl_a
guerra fria, das grandes con-
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centrações financeiras. em ar- -José Américo _de Alm,eida. O que
mas, a Humanidade ter~ qu~ se e1e dizia a respeito dos provo-ltar

para

a

-fome. _Asseguro a

este

problema

e11minaÍao da
V.

_no

poderá ser rescil vfao.

~e·

com

Ex

que

Nordeste
i ncl usi-

o aproveitamento mais

racional das terras férteis, o
à a·gricuitura, ·a que

estfm~--lo

V. E:x_
se refere, o fomento à
i r r i gação ~
que é
mu i_to cara
para o Pa1s, mas em um contexto
internacional
f-ica mu1to

blemas do Nordes1;e? "O Nordeste não precisa de esmola. o
Nordeste precisa apenas v-iabilizar as águas do rio São
Francisco,
dos ãÇUdes,
dos
barreires, para mOlhar as terras calcinadas pela seca se
tornar a Califórnia da América
do Sul, e abas-tecer ·p Bras i 1 e
expor=~~ r para o Mundo".

V~
Ex.n- ·sabe que até nisso
e, s·obr_etudo,
o apreda ciência, nesse Deus ajudou ~ste País. Sabemos
setor bastante desenvolvida. que Israel, que busca á9ua 1á
Os conhecimentos humanos se no su 1 , no r i o Jordão · ~ ~_um
à-- vista dos -nossõs
amp11 am em todas as di reções. -riacho
também
Agora, o que não podemos ver é rios, conheço e V. Ex.n
ao que se assiste no Brasil, o o conhece traz a_ água por
nascimento de crianças peque- quase 700 guilômetros de disnas, desnutridas,
sem neurô- tância,
Ja para o fim do denios, que serão durante a vida serto de Neguev, o que faz com
vi vos-mortos, por_que não podem que um hectare irrigado hoje
desenvo-lver nUnca a suã -"capa- em Israel custe mais de 45 mil
~cidade,
pelainfer1or1zação dólares.
com que Já nascem~ --Então, vamos te_r pessoas que vivem 50,
irrigação
Na Califórnia, a
60
anOs, inúteis; o11gofrên1- também é .cara, ·oscilando ehtre
cas, _PiE'lrafrêr:licas. mentalmente 32
a
33 mil
dólares por
retardadas. E um· problema mui- hectare.
to grave, com maior ónus para
a
sociedade.
Temos de disciNo
Bras i 1,
no
Nordeste,
plinar também, a partir daqui, chega-se ao máximo a
11
mil
campanhas no séntido de melho- dólares por hect~~~ irrigado.
rar o··cantr.ole da natalidade.
Se as palâvras de José· AmériAliás:- neSte setor já aVanÇa~
mos m~ito, serttindo-se a dimi- co tivessem sido seguidãs penu i ção -das famí 1 i_as de prol e los Governos daquela época até
numerosã-. -A ConS-tit.uição,
sa- hoje, talvez a fome no Brasil
bi~mente, sem tocar na questão
apresentasse
outros
dados
do aborto~ -deu aos cônjuges o estatísticos.
poder de disciplinar o tamanho
-da
família,
inclUsive
de
Temos que ter muifo cuidado
dimensioná-las.
Por todas as- nessa área. Dizia o grande lftas razões, o- diScurso de v. der
chinês_,
Mao Tsé-tung:
Ex.a merece louvor: Traz esta- "Povo de barr_i9a cheia· nao
tfst-icas, exemplos e compara- pensa em revo l'uçao" .
ções,
e vemos que os índices
de pobreza na Amér1ci Latina
Então, é por af que o Governo
-hoje,
pelo que V. Ex cita a- tem que olhar com muito cuidagora, são piores do que há 10 do a fome, pôrque, atrás dela,
--oJ,J 20_ anos. Senador, nunca é há muita Coisa ruim.
demais, ena 1 tecer esforço.s -e
exortar a so1idariedaae humana
Sr.
Presidente, -termino meu
neste sentidq.
pronunciamento certo de que o
Governo que éstá inst.alado .irá
O sR. NEY MARANHÃO- Senador ouvir essas ·palavras do grande
Lei te Chaves,
agradeço a V. brasileiro e paraibano -..José
Ex.n pe_lo seu oportuno aparte. AméricO de Almeida,
não só
Em primeiro lur;jar,_
por"qüe V.' p~ra o Nordeste como par_a ·todo
Exa é um Senador qUe represen- -,_,o- Brasi 1, e Possamos diminuir
ta __ o Estado que mais produz_ o alt~ índice de fome, de 58%,
grãos no Brasil; em segundo, que temos hoje, para muito meporque v. Ex~ é um sehador que nos,
conforme
é
o nosso
tem __ suas r-aízes no Nordeste, desejo. (Muito bem!)
·para i bano.~ portanto,
bom ccnhecedor do~ problemas da nossa Região:
-COMPARECEM
MAIS
os SRS.

fácil,

-~~itametito

~sENADORES:

Ex a tr·az à 1 einbrança a 1 go
cgm o J:!Ue .concordo, .ou seja,
nao terem os_6overnos uma po-1 ít i ca def j_ni t; va yo1 tada para·
o problem.-a d·.+ fomE!. Quando um_
governo ass~me, estabelece uma
pol íttca i"1este_ sentido, o que
vem depoi~ a muda complêtamente.
-·

Aure0 Mel lo.- Odacir Soares Amir Lando- Oziel Carneiro
Mauro B6nevid9s
MarcondeS
Gadelha- Raimundo Li_ra- Ney
Maranhão
Maurfcfo Corrêa Pompeu de SOU$a .- Márcio La_cerda- José Paulo Bisol.

LembF"iim6-no~
de um ·cont-errâneo de_ V. -:xll:~ M1nisti-o; à época, --de· v 1 a_ção e Obras Púb licas d_o 'Dr'-.
Getú1 i o Vargas,

Sousa)
A Presidência,
na
forma do disposto no art _-; 155 ,.
§ 4!<.,
do __ Regimento Interno,
vai encerrár a sessão.

V.

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de
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a Ordem do Dia

1 -

o
1 imite
de
Cr$
23.478.444.000,00
(vinte
e
três b1Thões,
quatrocentos e
setenta e oit_o_ milhões,
qua~rocentos
e quarenta e quatro
mil cruzeiros),
e dá outras
providências
(dependendo de
parecer).

PROJETO DE LEI DO DF

5 -

Desta

forma;

da presente sessão
ser apreciada.

· São

os

deixa

de

seguintes os itens

com apreciação adiada:
N,a 48,

DE 1990

PROJETO DE RESOLUCÃO
N.Q. 54, DE 1990

(Em regime de urgência
nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
VotaçãO,

em

turno único, do

Projeto de Lei do DF n~ 48, de
1990, de iniciativa do Gover-

(Em regime de urgência,
nos termo_s do art. 336, c,
do Regimento Interno)

Discussão, em turno·únfco, do
Projeto de R~so1ução nA 54, de
1990,
de· autoria do Senador
Mauro Benevi.des e outros Senhores Senadores, que estabe1 ece nOrmaS para a
Posse dos
PARECER
fAVORÁVEL-.
sob
n.t< Deputados
Distritais, eleitos
318, de 1990, da ComisSão
a 3 de outubro de 1~0. regula
a eleição da Mesa da Câmara
- Do Distrito Federal
Legislativ~ e a solenidade
de
posse do Governador e Vice- 2Governador do Di s·tr1 to Federal,
eleitos na mesma data, e
dá - _ oütra·s_
providências
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N,g, 94, DE 1990
-_(dependendo d~ pareceres).

nador do Distrito Federal, que
altera dispositivos das leis
que menciona e dá outras providências, tendo

- 6-

(Em regfme de urgência,

nos termos do art. 336, c,
do Reg~mento. Interno)

Discussão, em turno único, do

Projeto de Lei

da

Câmara

n~

94,
de 1990 (n.Q. 5.808/90, na
casa de origem), de iniciativa
do Presidente da
República,
que dispõe sobre a
distribuição de efetiVos -de Oficiais da
Marinha em
tempo
de
paz
(dependendo de parecer).
-

3 -

PROJETO DE LEI DO SENADO
Ns;~; 1 28, DE 1990
(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
Discussão, em-turno único, do
Projeto de Lei
do Senado n~
'128,
de 1990, de autoria do
Senador Joãl# Lobo,. que dá nova
redação ao art. 3~ da Lei n~
7.940, de 20 de dezembro de
1989,
que
institui a taxa de
fiscalização dos mercados de
títulds e valores mobiliários
e
dá
outras
providências
(dependendo de parecer).
- 4PROJETO DE LEI DO DF
N~ 60, DE 1990
(Em regi me de urgêncfa
nos termos do ~rt. 336, e,
do Regimento Interno)
.
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei do DF nA 60, de
1990,
de inic.ia~i.va do Goverr'lador do Distrito Federal, que
autoriza o Poder Executivo a
abrir créditos adicionais at~

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.Q. 61, DE 1990
(Em regime de urgência,
nos termos do art,. 336. e,
do Regimento Interno)
. Discussão, em turno único,- do
Projeto de Resolução n.Q. 61, de
1990,
de 2iUtor-la·-- dó Senador
Mauro Benevides e· outros Senhores Senadores,
qUe dispõe
sobre a realização de concurso
público para o preenchimento
do QUadro de pessoa 1 da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, e dá outras providências
(dependendo _de parecer) .
- 7MATÉRIA A SER
DECLARADA PREJUDICADA
Proj 6to de i.,e f do Senado nA
371, de 1989,
de autoria do
Sen~dor
Sílvio _Name, que caracteriza a prática da tortura,
o
tráfico ilícito de entorpecen-tes e drogas afins,
o
terrorismo e os crimes considerados hediondas,
tornando
eficaz o inciso XLIII do art.
SA da Constituição da .República Federativa do Brasil e dá
outras providências.
·
O SR.
PRESIDENTE. (Pompeu de
Sousa) -A- Presidência lembra
aos Srs~ Senador.es que amanhã,
di a 20 do c.orrente, às 14 horas e 30 minutos, será rea1izada sessão especial do Sena~ d_o. _destinada
a homenagear a
imemórf.z~ ·do
ex-Senador Daniel
~Krieger, de acordo com deliberaç~o anterior do Ple'nário.
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Desta forma, não serão designadas matérias para a Ordem do
Dia.
O~ SR.
Sousa)
sessão.

PRESIDENTE (Pompeu de
Está encerrada
a

(Levanta-se a sessão às 17
e 35 minutos.)

ho~as

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. LEITE CHAVES NA SESSÃO
DE 12-10-70, QU~ SE RéPUB,ICA POR HAVER SAlDO COM INCORREÇOES NO DCN- SEÇÃO II
-DE 19"10-90:
O SR. LEITE CHAVES (PR. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. -presidente,
Srs. Senadores, tantos têm sido OS descalab_ros no Pafs que os fatos
mais estranhos e violentadores
de lei
passam completamente
desper·cebi dos. Vejam V.
Ex 4 s.
Agora que o Góverno t·ermi ·nau a
abertura dos portos do Pªfs,
por ser necessário aos interesses nacionais que o -arasil
importe ou exporte ilimitadamente, então ocorre um caso
desta natureza.
Em
Londrina,
recentemente,
uma empresa chamada Odebrecht
ComérCio e
Indústria.de Café
L tda.
reso 1 veu . f_a_zer a
sua
primeira exportação de café
pa·ra o Paraguai. A dificuldade
começou na obtençã~ da licença
de exportação.
A agência de
Londrina,
onde está a Cacex,
não dá 1 1 cença para exporta"çãÇ)
de café verde, e sim de café
torrado •.quando no Brasil
não
se exporta café torrado. Então, teve que i r a san-tos. Foi
expedida a guia no dia 19, com
vencimento para· o dia 30 de
setembro,
que era um domingo.
Obtida a guia de eXportação,
tratou a empresa de conseguir
um veiculo, um_ caminhão,
que
pudesse levar ao Paraguai, vizinho do Paraná, a cãrga.
Nenhum
caminhão
do
Paraná
dispôs-se a fazer o transporte, sob a alegação de que café
dá prisão em Foz do Iguaçu.
Uma das transportadoras admitiu a possibilidade de fazer o
transporte
por contrabando.
mas não por via legal.
Finalmente,
a empresa conseguiu um
veículo
de
Assunção
para
transportar a carga. Em Foz do
Iguaçu, a carga foi
apreendié~,-- mesmo
com a agresentação
da guia de exportaçao. Durante
três dias,
a Coletoria ficou
-examinando os papéis;
no dia
28,
resolveu exigir prova de
origem do café. A empresa teve
que
ir novamente a Santos.
Constatou que o IBC estava fechado,
ext 1 nto; então, não e-xistia IBC. Não existindo IBC.
não existe órgão para dar certificação de origem, o que já
não é necessário. Mesmo assim,
a Coletor.ia exigiu qualquer
documento carfmbado. A empresa
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recorreu a uma Associação Comercial, que deu um documento.

Quando
Foz do

chega o
Iguaçu,

documento a
via fax, o

tão, há exigência de reconhecimento de firma contra expressa determinação legal.
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A firma somente não sofreu
preJu1zos fatais em razão de
as autortdades de Foz dO Iguaçu, sem argumentos legais para
os obstáculos que criou, terem
sido sensíveis à minha inter-ferência,
em que alegava que
inclusive denunciaria os fatos
ao Senado, o que faço neste
momento.

Sr. Presidente, existe, há
muito -tempo, uma lei- que dispensa o reconhecimento de firnhecimento e não deu seqüência mas em doCUmentos que transi~
tam pela administração públià exportação.
_
ca~ Havendo fa 1 si da_de, o i nteEnquanto isso, a carga perma- ressado
arca
com
o õnus
Lembro-me de que. como advonecia parada e o caminhão so- correspondente. IsSo é da 1 e i ,
o O~creto nA 63.166, gado do Banco do Brasil duranfrendo despesas. e o motoris- isto é,
ta, que veio do Paraguai,
pa- de 26-08-68. Pois mesmo assim te anos. chegava a ver que degando hospedagem; não houve as autoridades continuam a e- terminados chefes recorriam ao
x1g~r reconheCimento de firma.
serviço j urfdi"co para que di-_
também andamento dos papéis.
Se não- houver um. carimbo_. _não ficuldades e empecilhos fossem
Pois bem,
sábado,
fechado; há andamento. Veja v:
ExA a criados à pretensão,_ pelo simdomingo, fechado; na segunda- imprestabilidade da burocracia ples fato de não simpatizarem
luta _do atual com o cliente. E 'isso no Banco
feira,
diz. a coletoria: "essa nac1ooal, E a
guia não vale, porque seu pra- Presidente é ·para efiminá-la·, d6- Bras i 1 , on"ct"e o- - ó6ve·r funzo venceu no dta 30. Não temos no que tem· encontr.a·do toda cional é observado com rigor.
sorte de Pificuldades. Aliás,
mais nada a fazer".
uma coisa negativa .que obtiveEssa
praxe,
como se Vê,
A empresa vai a Santos, onde mos da origem portuguesa foi condenável e ar_r·aigada na adincontornável ministração bd~slleira. Se não
a Cacex informa: "não há mais essa burocracia
insuportável. Na época da eliminarmos a burocracia, ela
condições de darmos outra gui- e
a destruir este
a, porque já houve oscilação Colônia, chegou-se ao ponto de continuará
País. DeiXO- o regis_t_r_o para
gast~ir.;.se -ma; s com a burocrana taxa do dólar".
cia criada do que. se obtinha reflexão.
Verifica-se,·- ·então. Sr. Pr.e.- com a vend.a _do pr6pr i o ouro
Morro
Era o que tinha a dizer, Sr.
s_i dente, que há um empenho na- retirado da mina de
ciona1
de· Se
foment<3f a Vé1hó .. o Blasil continua ape"'" Presidente. (Muito bem!)
exportação; -um Pa_fs deste·. ta- gado, tanto quanto na época
EXTRATO OE TERMO ADITIVO
manho, desta envergadura, tem colonial, à prática burocrátique exportar e importar o que ca.
Espêcié-: Primeiro Termo Adipuder. Hoje a tese nacionalis~
Há" pouco o Senador Lourival tive ao Contrato_ n 2 045/90
ta mais expressiva é esta: fa~er com que o Brasil participe
Baptista falou sobre a questão
Contratada : Vetorial
Codo·_cir_cuito .mundial de pro- de trânsito. Existe a Lei nA
gresso - mas não há condições 5.9.70,___de 11 de dezembro de mércio,_Indústrta e InStalade funcionamento... _A burocracia 1973, _que diz o seguinte: toda ções Ltda.
Contratante : Senado Federa1
invibializa tudo._ Apelo à_Mi- vez-que houver um acidente de
nistra da Economia para ·que. trânsito com fer_i_men.to, o priObjeto : Alteração da reéiacão
de_ . acordo com_ as novas o r i en_- meiro guarda que chegar está
tações, ordene as agências da autorizado a remover o carro do caput da cláusula tercefra
Cacex de cada ci.dade que fac i- _dp·TocaJ, assinalado a sua po---do contrato, passando o va·lor
a
ser
de
Cr$
litem as exportações, tendo _si ção até com giz ou de qual- ·global
quer outra forma, para desobs- 37.186.870,00 (trinta e sete
para isso competência plena.
truir o tráfego. Pois no Pafs milhões, cento e oitenta e
Então, sr. Presidente, para o basta haver um acidente para seis mil, oitocentos e setenta
Paraguai a primeira exportação que o_trânsjto fique obstruí ... cruzeiros).
legal de café. Todos têm co- do, enquanto as partes envoldiscutem
perante os Data da Assinatura : 12-11-90.
nhecimento de que se _exportam vidas
artéria,
milhões e milhões de toneladas guardas. Toda uma
Signatários :
Pelo
por:- contrabando. Mas foi-se mesmo aqui em Brasília, fica
Senado
Federal:·
Dr. ~osé
Passos
fazer legalmente e a firma en- paralisada após um acidente.
frentou -uma grande -_di ficuldaPôrto.
funcionário- entendeu que não
havia firma, não havia reco-

de.

A margem de lucro com a exportação é muito pequena, e
com essas despesas tornou-se
inteiramente inviável, e a empresa teve prejuízo nisso, por
proceder de forma correta. En-

Sr. Presidente, deixo registrado o ___ fato ocorrido com aq"uela
empresa.
porque_
é
lamentável. O Senadp Federal
tem grande interesse hoje em
fazer com que o
País
se
modernize.

Pela Contratada: Antônio Carlos Brandão de Almeida.
AMAURY GONÇALVES MARTINS
Diretor da subsecretaria de
Administração de Material
e Património

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
Faço saber que.oASenado Federal aprovou. e eu, Mendes Canal e, .Primeiro

no exerc1cio da Presldencia, nos termos do art. 48,

mulgo a

seguinte

--

Seçre~ário,

item 28, do Reg1mento Interno-,
--

·

pro-

RESOLUÇÃO NO 47, DE 1990

Autortza o Governo do Estado de santa Catarina a celebrar operação de
compra e venda com financiamento e~terno junto à empresa MLW Intermed-export~·
iJIIPort, da República Democrátic? Alema, no valor de CL$-RDA 8.259;367,50
(oito milhÕes, duzentos e cinqüeh~a e nOVe mil, trezentos e sessenta· e sete
dólares convênio e cinqüenta centavo~).
Art~ 1.sz É o Governo do Es:1;;ado_de. Santa _catarina, nos termos do art. 7~ da Resol~-,

ção n.Q 94, de 15 ,de de~embro de 1989, do Senado Federal, autor_izado a contratar operaçã·o
de
financiamento junto à MLW Intermed-export-import, da Repúb_lica· Democráti_ca .Alemã, f"lõ
valor de CL$:-RDA 8.259.367,50 (oito milhões, duzent_os e cinqüenta e nove mil,
t·r·ezentos
e sessenta. e sete dólares convênio e ctnQPe~ta_ç~ntàvos).
Art.
2-'1. A ·operação déstina-Se
hospitalares Rara a execu_ç.ão do Plano Q~
blica do Estado.
Art.

à

c,o_mpra

Mqq~r'li.z.a.ção

financiada
de equipamentos__ mé_dicode _prganismo de Administraçãp Pú-

3-'1. A operação deverá obecfêcer ___ãs se-guintes condições bási ca,s:

a) juros: 6, 5".k ao ano sobre a· sa 1 do devedor;
b) pagamentos:

1 -do principal: 7% de sinal, até sessenta dias apÓs a emissão d.as_ guias de importação;

que;

1.1 -

3% do valor de cada embarque contra. a apresentação dos documentos de ~mb~r-

1.2
90% do valor de cada embarque· em quinze pagamentos semestrais, vencendo o
primeiro doze mes_es após o embarque;
·
2 - dos juros: em dezasseis pagamentos semestrais, .vencendo o primeiro seis meses
após a data de embarque.
Art. 4.Q. A autorização d~ que trat~ estq resOlução deverá ser exercida no prazo de
doze meses a contar de sua publicação_.
.
. ..
·
..
Art.

511. E·sta resolução entra em ·vigor na data de sua publicaÇão.

Sénado Federal,
20 de novembro
Secretário, no exerclcio da Presi_Qênc·ia.

de.

1990.

Sena_çlor Mendes Canal e, Primeiro

_
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EXPEDIENTE
CENTIIO OIIAFICO DO SENADO FEDEIIAL
.

PASSOS PORTO

.,.._00-NACIOIIIAL

Impresso $0b a responsablhct.de da MeN do SenHo Feder..

Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
Oiretor Administrativo

ASSINATURAS
Semestral ..

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Olretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Otretor Adjunto

SUMÁRIO
1 - ATA DA 195• SESSÃO, EM
20 DE NOVEMBRO DE 1990
Sessão

Especi a 1 -destinada

a homenagear a

ex-Senador

memória

do

Danfe1 __ Kr:ieger.

Orador:

SENADOR ALBERTO HOFFMANN

O SR.

capi ta_ is dos._ esta-dos e_ nos
que integram as
~egiões
metropolitanas.
- Projeto_ de Lei do Senado
n~ 166764, que dç;í nova
t'e-·aac;:ão ao art. 100 da Leí n.sl
5.108, Qe 21 de setembro de
1986 Código Nacional de
~ T_r:âr:_1S í to.
_

PRESIDENTE (PQmpeu

va em nome da Mesa.

1.2

-

Presidência

COmuntcação

_... N.rl 431/90, de- autoria do
Senador Mauro Benevides e
outros Senadores, sqlicitando __ homenagens de pesar
pelo
falectmento do exDeput_ado Fre_i tas Nobre. Aprovaao, apôs usar da palavra· -no encaminhamento de
Sua votação o Sr. Mauro Benevides, tendo a Presídên~
cia se associado às homenagens prestadas.

da

Convocação
de
sessão
extraordinária a realizarse hoje, as 15 horas e 30
minutos, corn·ordem do Dia
que designa.

1 .3 - ENCERRAMENTQ

2 - ATA DA 1960 SESSÃo, EM
20 DE NOVEMBRO DE 1990
2. 1

ABERTURA

2.2

EXPEDIENTE

2.2.1 -Oficias do Sr. 1c
Secretário da Câmara dos
Deputados
N~s
248, 249 e 250/90,
comunicando a aprovação dos
seguintes projetas:

-Projeto de Lei do Senado
13/83, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de construção.
reconstrução
ou
montagem de teatro ou biblioteca pública, nos casos
de extinção ou demoli ç_ão .Oa
un 1da de ex i st.ente.
~
n~

- Projeto de Lei do Senado
129784, que disPõe sobre
o recenseamento no__ Distrito
Federal, nos municípios das
n~

2.2.3
tas

- Leitura

de

proje-

de Lei do Senado
de &utoria _do.
senador ·Raimundo Lira, que
prorroga a vigência_..da L~i.
n.Q. _8.000, de 13 de março de
. 1990', qUe concede
isenção
do Imp·osto soQre P_rpdutos
Industrializados- IPI, na
aquisição de automóveis de
passageiros e dá
outras
providências.

·

N.Q. 432/-so; de autoria do
Senador João Lyra, solicitando_ que seja con~iderado
de licença para tratamento
de saúde, o perfodo dê 1 2 a
31 de outubt-b do·- corrente
ano. Aprovado.
~2.2,5

Expediente

2-.-.-2.2 . . .:. Requerimento

de Sousa)""": Fala associati-

~.2.4 ~ ~equerimen~o

~Projeto
n~ 211790,

-. ____ Projeto de Lei do DF n-,g_
6279o; dê autoria do Sena. dor Meira Filho, que regulâ. ·
o reconhecime-nto da imunidade_ tributária· pelo GDJ=-,
em re1ação aos t_ributos de
su~
competência, das _entidades e ins~ítuições vinculadas a governos estrangei-·
r.os_.

Discursos

do

SENADOR _NEI,.SON WEDEKIN ·Inflação no País.

SENADOR
AFONSO
SANCHO,
como Líder tonsidera·ções
Sobre o discurso dó arador
que o ante~e-~eu·-_.na tf"ibu':a~
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO - Seca,_ t1o Nordeiste ...
2 .. 2. ~ -

Re~~~ri mente

N.Q. 433/90, de urgência
para a Mensagem nA 125/900F,
que autoriza o Governo
do DF a contratar empréstimo
1 nterno
junto_ a c a i xa
Econõmica Federal, no valor
de 13_&. 208. _1 OQ,. 00_ BTN.

2.2.7- comunicação
DO SenadOr Lei te Chavesl
referente à sua filiação a

Bancada· do Partido da Mobi1i zação Né\_ci oriã 1 - PMN, a

partir desta data.

2.3 -ORDEM DO DIA
Projeto -de Lei da Câmara
n.Q.
-94,
de
1990
(J1A
na
casa
de
origem),- de .iniciativa do
Presidente
da República,
que díspõe sobre a dist~i
buição de efetivos de Oficiais da Marinha em tempo
·de paz ..AProvado, apóS _pa5. 808/90,
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~~~~~t:~~~~áÀe~a~~ã6~missão
Projeto de Lei do DF n~
60, de 1990, de inicfativa
do Governador do Distrito
Federal, que autoriza o Poder
Executivo
a
abrir
créditos
adicionais
até
o
limite
de
Cr$
23.478.444.000,00, e dá outras providências. Aprovado após parecer favoráveJ
da comissão competente. A
Comissão Diretora para redação final.
Redação final
do Projeto
de Lei do DF (l~ 60, de
1990. Aprovada. A sanção do
Governador
do
Distrito
Federal.
Projeto de Resolução n~
54, de 1990, de autoria do
Senador Mauro Benevides e
outros senhores senadores,
que estabelece normas para
a posse dos Deputados Distritais, eleitos a 3 de outubro de 1990, reguTa a eleição da Mesa da Câmara
Legislativa e a solenidade
da posse do .Governador e
Vice-Governador do Distrito
Federal, eleitos na mesma
data,
e
dá
outras
providências. Aprovado com
emendas apôs pareceres das
comissões
competentes. A
Comissão Diretora para redação final.
Redação final
do Projeto
de Resolução n~ 54/90. Aprovada. A promulgação.
Projeto

de

Resolução

61. de 1990, de autoria

n~

do

Senador Mauro Benevides e
outros senhores senadores,
que dispõe sobre a realização de concurso
público
'para
o preenchimento do
quadro de pessoal da Câmara
Legislativa do Distrito Federal_, e dá outras providênc 1_as , Aprovado com emenda e destaque. após parecer
favorável
da comissão competente, tendo usado da palavra ,o Sr. Mauro Benevides. A Comissão Diretora
p~ra. redàção fi na 1 .
Redação final
do ProJeto
Oe Resolucão n~ 61/90. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Lei do Senado
n~_.371, de 1989, de autoria
do Senador Sílvio Name, que
caracteriza a' prática da
tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas
afins,
o terrorismo e os
crimes considerados hediondos.
tornarfdo eficaz b tnciso XI:I.II_ do art .... s~ _da
Constituição da República
Federãtfva do Brasil e dá
outras providências.. Decl arado prejudicado. Ao Arquivo.
2:3~1
-Matéria apreciada
após a Ordem do Dia

Requer i menta

n~

433/90,
pre-

Novembro de 1990

missão brasileira enviada
ao Irã. chefiada pelo _Ministro Ozires Silva.
SENÀDOR JUTAHY MAGALHÃES Deterioração da Saúde no
Brasil. Pesca predatória.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Matéria publicada no
jornal Diário
do
Comercio, sob o título Prejuiz_o
com as contas pequenas.
SENADOR JOÃO CALMON- Discursos dei - Mi nfst.ro Paul O
AffonSo Martins de _QTiveir·a
. ,e .do Senad_or Nelson Carneiro, por ocasião das comemorações do centenário
do
Tribunal
de
Contas
da
"União.
·
SENADOR LOURE.M6ERG NUNES
ROCHA -- Crescente onda de
violência
nos municfpios
mato-grossenses.

.SENADOR MÁRCIO BEREZOSKI
Construção. da barragem de
Itá, na divisa dos Estados
de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul .

2.3.3 ·-Designação da Ordem do Oia
da
próxima
sessão

1 ido no·· expediente da

sente sessão.

2.4- ENCERRAMENTO

Aprov~qo.

2.3.2 ~ Discursos após a
ordem do Dia
SENADOR NE.Y MARANHÃO - Documento do MinistériO da
Infra-Estrutura
sobre
a
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3 - MESA DIRETORA
4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
DE PARTIDOS.
~ COMPOSICÃO DE COMIS.
SOES PERMANENTES

Ata da 185ª Sessão, em 20 de novembro de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência d.osSr. Pompeu de Sousa
ÀS 14H30MIN, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS .. SENADORES:

Nunes Rocha- Mareio LacerdaConcedo a palavra_ ao nobre
Mendes Canal e ·---·Rachid salda..: seAador AlbertO
Hoffffian.
.
- -- nha Derzi -Leite Chaves~ AfNabor Júnior- Áureo Mel lo- foriso CamarQO ~ Jorge BornhauO SR. ALBERTO HOFFMANN (PDS Prqnuncia
o
s~guinte
Odac·1 r Soares - João Menezes - sen - Mârc1o Berezoski - Nel- RS.
revfSãõ -oo
Almir Gabriel - Oziel Carneiro son weaekin- Alberto HOffffiann discurso.- -sem
orador. )
Sr. Preside h te;
- Antonio Luiz Maya Cha9as - José Paulo Bisol.
Rodrigues
Hugo NapoleãoSrs. Senadores, saudamos as
Afonso Sancho- Cid Sabóia de
al.ftdl"'idadés.
espec 1a 1 mente o
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sr~ Ministro- da· Supremo TribúCarvalho
Mauro Benevides Marcondes Gadelha -_Ney _Mara- Sousa)-""'" -Sob· ·a · prbtéÇão__ de nal
Federal, ex-Senador Paulo
iniciamos
nossos Bróssard de s-ouza · Pi nt_õ. os
nhão
Mansueto de Lavor - Deus,
João Lyra- João Nascimento
trabalhos.
Srs. Depu~ados·Federais, tendo
Francisco Rollemberg- Lourià frente o eminente Representante do Rio Grande do Sul_ Arval Baptista- Jutahy Magalhães
Ru~
Bacelar- Gerson
.Qeclaro aberta a Sessão· Espe- naldo da Costa ~rieto, a famiCamata - Joao Calmon- Hydekel cial do S_enado Federal que, em i i a
do- grande homenageadô,
Freitas- Alfredo Ca_mpos- Ro- atend.i mente. ~o requer i menta do ãqui representada peloS seuS
nan Ti to - Maurfcto •corrêa
nobre Senador Alberto Hoffmann dois fi lhos,
Luiz. Carlos e
Fernando Henrique Cardoso
e
outros
Srs.
SenadOres, ..João C ar 1 os Barros- !<ri eger,
Iram Saraiva- Antônio Alves- destina-se a homenagear a me- minhas senhoras, meTJ!:r·serlh-oPompeu de SoUsa
Meira Filho mória
do ex-Senador Daniel res. demais amigos e servido-res de·s ta ·casa~ amT g"os de Da- Roberto Campos Lourember9 Krieger.
.
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Krieger:

no

infcio

da

sessão plenária de 1~ de agosto último, tive a ingrata hon-

Idênticas e.moções as vividas
no interfor de São Borj_a, post~r:_i_o_r. __ r:est~1ência__ do pai Re91__'"!a1do e famllia.
--

dolências a famflia e ao Esta-

voto de profunqo pe-

Seg.uiU ·para santa Mar i a para
os estudos de nfvel médio.

comunicação contou, de 1o_-

A -seguir, Portó Alegre, para
os--estudos SUPe/""To-re·s e o prime·i r o emprego:
- escriturário
da biblioteca públ i_ca,
companheiro Do _ Gener.?SJ
F 1 ores da
Cunna-;_--part1 cYpou em todos os
seUs - 1 ances da Revolução de
1930, inClUs-ive posse do Governo PrDvisório.

ra de requerer a inserção em
Ata, com a~resentação de con-

do, de

~m

sar pelo falecimento ocorrido
no dia 28 de julho, na cidade
de Porto Alegre, d~ àx-Senador
Daniel Krieger.
A

go, por intervenções

e

aQar-

tes, com o sentido e son-dãrio
apoio dos Srs. Seflador~s __ Leu-

rival
Baptista, Ney Maranhão,
Uarbas Passarinho, Mauro Banevides, Divaldo Süruag)l;- Chagas
Rodrigues, Leite Chaves. Mauro
Borges e Mendes Canale.
Na sessão de 8 de agosto,
ressaltando na justificativa- o
que representou a atuação de
Danfel Krieger,
ao longo de
meio século, no Rio Grande do
Sul e no cenário pol ft.ico nacional~ encaminhei requerimento· referendado por "todos os
senadore~_ presentes da realização de sessão especial,
a
ser oportunamente conv.ocada, e
que nesta tarde se realiza.
Por
honrosa deferência da
Presidência. cabe-me, agora, a
árdua missão de prof~_i_,r a
fala inau~ural
desta sessão,
votada
aquela _ _grande su,lriograndense com tantos servi~
ços prestados ao Brasil.

·Pa 1 c urr "de seus corrterrã-nem:quanao por certo outros e ve"teranos representantes da Fe-deração que com ele conviveram
neste augusto Plenário, melhor
poder 1 am fazê-1 o.

FormãdO em Direito é nomeado
Promotor Púb)ico -de .Santo Antôniç da ~atrulha.
Revolucionário
de
1930,
decepciOna-se com 1931. Exílio
temporár i ó _ no Urugua í , D-e retor-no a Porto_ -Alegre,
dedicase à pr<?f iss_ãO: c:J~ advogado ..
COm
a redemocratização do
Pafs. Daniel Krieger daria
inicio
de
sua
rica
vida
parlament-ar. No irífcio, 4 anos
como ~eputado estadual eleito
em f946, membro -da Assembléia
Estadu~l
Constituinte.
A sua
grande caminhada no plano nacional. acontec~u a pa_rt_1r_ de
1954, - quando
foi
eleito
senador,
Reeleito em 1962 e
1970,
completOu 24 anos de
manq~to suç_e·s_s_i vps_. _
Pólít-iCõ -por vocação, sem idiossincrasias
ideológicas e
sem
'fi si o1 agi smos-.
Dan i e 1
Krieger viveu, como a grande
parte dos homens de seu tempo,
sob_ o signo da
fidelidade
partidária,
da solidariedade
com se-os companheiros e do
respe·; to a seus adVersá r i os.
Viveu e morreu como democrata,
como
parlamentar
por
excelência.

m
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visfvel.
Sua
influência
afirmou-se·-a partir d2 ins-

ta 1 ação do· Congresso
_em
Bras1 1 ia,
em 1960. Mas foi

a part 1 r da remoção de
mandato

_seu

em 1962 que ele· se

incorporou ao est_ado-ma i o r_
que
comandava
a Câmara
A 1 ta ..... "

~
par de sua brilhante atua~
çao ho- cenário político do
BraSil,
Oãni91 Krieger teve a
feliz oportunidade dé escrever
suasmemórias;- - editadaS-- em
1976 dob 9
títulQ:
Da['liel_
Krieger
-Desde
as
Missões ... saudades,
Lutas,
Esperanças.
-"·

-coube a Afonso Arinos de Mello Franco escrever o prefácio,
em cujas
introdutórias definiu,
de logo,
a quem hoje
homenageamos:
"Krieger,
nascido em
São Nicolau das Missões,
é
um
gaúcho
brasileiro
tfpico. Tão tfpicô que até
parece exemplo colhido para
demo_nstração. Seu pai
era
neto de a_l emão _e seu avó,
brasilefro lutou-na- guerra
do Paraguai, e casou-se em
Assunção. sendo que ~ esposa tinha sangue espanhol e
guarani. _ Pela mãe,
cujo
nome de família era Biller_~ beck (noine que recorda i ns_:tr:umento _ de traba 1 ho na
terra), -Krieger
·aesCende
também de alemães. Com essa
mescla de sangues _germânico, espanhol e guarani,_ ele
não poderia ser mais brasileiro,
nada
castelhano,
nada fndio,
nada teuto e
também nada português: gaúcho rio-grandense."

O lançamento do livro de MePara falar sobre Daniel Kriemórias, em 24 de novembro de
ger é preciso situá-lo, pre111976.
repercut i_u intensamente
minarmente,
no
espaço
na grande imprensa brasileira.
geográfico em gue nasceu e
cresceu para ap_os 1 nterpretar
Nunca desejou ser ministro,
os atas de sua profícua_ vióa- nem candidato a governador em
E,
nesta Casa do Congresso
·_Nacional. os seus colegas dano tempo da história de seu pleito direto ou !ndi_reto.
E-stado natal e do Brasil.
quela lesgislatura se manifesNotáVel
a cobertura que Sem- taram com grande entusiasmo
pre obteve por parte da im- nos el oqOentes drsctrrsos que a
Nascido em 10 de abril de prensa brasileira, como sena- respeito proferiam.
1909 em São Nicolau, então Mu- dor, Lfder de Governo e Presinicípio de São L.u_iz Gonzaga, dente de partido.
De todas as manifestações,
ambos. distrito e sede,
antitomo a 1 i berQade d~ ... f"'zer dois
gamente terras de Espanha e
consagradoras as colunas dos destaques.
Reduções Uesuíticas do Século grandes,
médios e
pequenos
Quanto ao primeiro, transCre-XVI I I.
jornais que se abriram para
comentar o seu passamento aos voa parte inicial, do discurComo menino, com o ouvido co- 81 anos de idade.
so do saudoso Se.nador _LV i z
Viana:
lado no chão ouvia, simbo1icamente,
o tropel da cavalaria
Lembro aqui
Carlos caste11o
"O SR. LUIZ VIANA (Arena
dos fndios do P-9vo de São Ni- Branco com o artigo "O papel
BA.
Para
uma
colau ~.
com eco maiS" forte, de Krieger no regime mi 1 i ta r",
comunicação.) ~sr. Presia·s cargas da Guerra dos Farra- já transcrito QOS Anais do Senado- Federa 1 :
dente,
Srs.
Senadores,
o
pos e da Revolução de 1893.
apareci mente hoje,
em pu11
blicação da E-di_tor'a José
Mas 'logo depois sentiu de
0 Senador Daniel Krieger, falecido_po fim de seOlympio,
do livro de memóperto e de fato os dramas e
rias do nosso caro e
ilusefeitos das
lutas de 1923 e
mana no seu 'Rio Grande do
1924, particularemente _os en:SUl, foi durante alguns atre Colega Senador Daniel
treversos das lutas pol fticâs
nos~
figura dominante no
Krieger deve ser assinalado
na sede do MunicíQio São-Luiz,
como um dos fatos. mais_ i mSenado Federal e de 1964 a
portantes da história· Põ1fpara onde a famflia se mudara.
1968
o
seu
líder mais
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tica brasileira. São quase
quatro décadas que perpas-

sam por essas páginas em
que nos encanta a simplici-

dade da narrativa e a oportunidade das observações.
Sem

Krieger,

a História

da República nesses quarenta anos estaria incompleta,

do mesmo modo que a vida
parlamentar seria menor e
menos bela se não houvesse
contado,
nesses
últimos

vinte anos, com a

presença

da invulgar figura de Daniel Krieger.
-

Tudo
é
grande
neste
livro. Mas o que sai maior
é a
figura moral
do seu
autor.

Daniel

veu.

Krieger

inicialmente,

o escre-

levado

11
pela
revo1 ta despertada
pelas injustiças que sofri

ou

e 1 e.

presenciei"
Mas isso

-

não .

escreve

i mped 1 u

que pudesse afirmar que não
redigira uma

sob

a

frase

compulsão

sentimentos.

sequer
desses

Como bem assinala Afonso
Arinos,
no extraordinário
prefácio, KrieQer representa "Uma vida 'de sangue e
flor,
expressiva do que há
de mais
autêntico no seu
meio,
na sua terra. em seu
tempo. Isto é, no ambiente
rural estudantil e político
do Rio Grande; no complexo
cenário· pol ftrt:o -federal,
com suas projeções civis e
militares durante a legalidade constitucional de 1946
a
1964
e
o
regime
autoritário implantado pela
Revolução".
Mas, acima tudo,
uma vida votada aos
mais nobres sentimentos do
homem público a serviço da
liberdade e da dignidade
humana."

O segundo, com a transcrição
de parte do "Discurso para Daniel
Krieger" proferido pelo
Senador Teotonio -Vilela:
"O Senador Daniel Krieger
soube dar sentido à vida. E
eis. em resumo, o valor das
suas memórias. Uma vida que
abriu os olhos dentro da
concepção de que o homem
deve ser valente como as
armas e fiel como a
terra.
Se saiu do Rio Grande para
lutar em outros cenários, é
fora de dúvida que o simbolismo das armas e da terra
o acompanhou até Brasflia,
mesmo porque os atos,
como
dizia Milton Campos, acompanham o homem. E a história de um homem não é outra
coisa senão o encadeamento
dos seus atos. É o que vemos, com precisão e grandeza, em "Desde as Missões ...

Saudades,
Esperanças".

Lutas

Novembro de 1990
e

Nessa
longa caminhada.
Sr. Presidente, ~ figura de
Kri e"ge-r chega a. ser romanesca, de tão agitada.
Lêse volutuosamente o livr_o,
tal
a
contaminação
dos
episódios. Uns, pela ternura do autor para com_ as
crianças humanas e a terra;
outros, pela beleza estilfstica;
muitos,
pelo intricado das circunstâncias;
a
maioria,
pelo vigor do
polftico
em
todas
as
situações.
Lembro o episódio em que seu Reginaldo
vem sa.cr i ficar o cava 1 o de
Estima em virtude de um acidente que o inutilizara.
Na verdde. seu Reginaldo,
pai
de Daniel, não via al f
apenas o parceiro de trabalho,
mas um dos grandes
sfmbolos de liberdade do
homem campeador. O cavalo
era a abertura dos espaços.
Lembro a decisão de seu Reginaldo_e dona Isabel quanto aos novos rumos que devem ser dados ao menino
campestre, atilado e indómito, apegado ao. sign1ficaQo das armas e da terra.
!ntimo da vida dos adultos,
sentia-se um adulto.
Não
lhe escapava o segredo dos
embates políticos ou passo-

~~~· ?~e m~~~~ :~i~:nh;~m~

trabalho,
os animais,
as
estrelas do céu. os caminhos e,
Pr i nci pa"l'mente, o
grave exercíCio da domina-ção- do homem
sobre
as
coisas. Mas, os pais o queriam em outro ambiente que
lhe proporcionasse o aprimoramento cultural dos sentimentos e idéias que acalentavam
o
sonho
_ dos
liberais. E o menino Krieger foi para a escola, para
a academia, para o palco
contemporâneo
das
novas
pelejas:
o
- tablado
-polftico. Há_ páginas
de
profundo encantamento humano nessas transições. Sobretudo pela busca incessante de firmar um sentido
à vida.
Se em Brasf11a ~uas.1utas
foram coroadas de êxitos e
aqui
se consaQrou o líder
que todos respeitamos e amamos, também aqui terá ele
recebido os ferimentos mais
contundentes - aqueles que
são desfechados pela insídia e pela intolerâhcia.
Mas nada disso o abate ou
faz_dtm1nutr a esperança na
vitória dos postulados que
deram razão de ser a sua
brilhante escalada.
Conquistou,
no âmbito polítiCO-, uma indiscutível
liderança. que se oficialmente
não exerce é porgue as circunstâncias pollticas não
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quiseram confirmar. E deve
essa conquista ao aprendizado cultural
recomendado
- por seu Reg i na 1 do e dona
Isabe_l . O bom Deus quis que
Krieger transformasse o ardor do sangue dos pioneiros
el!_l ard.ente e _dialógica paixao
pelo
1deal i smo
_democrático. Tendo dominado
e sublimado a impetuosidade
das armas da região heróica
das Missões,
que
trocou
pelo saber e pela _afetuõsidade parlamentar, tounou-se
o comandante natural de t_o-dos nós - os democratas Que
o admiram -esmerando-se.
contudo,
na precaução de
guardar bem guardados a co~
ragem-aesataviada dos gaú~·
chos pioneiros,
o lampejo
_dos olhos, o_ frêmito _do
pe1to, a rúti"la visão i_nstintiva das coisas.

o Sr. ·Rachtd Saldanha Cerzi -

Permite-me _V. Ex.a um aparte?

O SR. ALBERTO HOFFMANN - Ouço
V. ExA com muita honra. _

o

Sr.

Rachid Saldanha Derzi

Nobre Senador Alberto Hoffmann, V. ExA presta, homenagem
a um dos_~randes brasileiros,
a um gaucho de têmpera. a um
homem de fibra, a um homem de
luta, a um homem de coragem, a
um homem que deu exemplo da
sua capacidade ao lutar _pela
democracia no Brasi 1 ,__ Daniel
Krieger deu demonstração da
sua cultura, deu- demonstração
do ___ quanto
queria
a esta
pátria. Co'nheci Daniel Krieger
desde 1954.
Juntos entramos
para o Congresso - ele para o
Senado e eu para a Câmara dos
Deputados, Acompanhei a
inte-ligência, a vivacidade, a cultura e a fibra de lutador de
Daniel Krieger, que foi o Líder da UDN no Senado Federal.
Assisti a várias lutas de S.
ExA naquela época, em que, realmente, a política ªra árdua.
E os homens da oposição,
como
nós da UDN·, realmente tínhamos
que mostrar a nossa capacidade
de querer trabalhar pela nossa
-Pátria. Depois, Daniel Krieger
foi
eleito Líder da Arena no
senado Federal. Aqui
deu demonstraÇão do quanto era capaz. do quanto era valente, do
quanto tinha coraQem naquele
regime de exceção,
em 1964,
quando,
se não fosse Daniel
Krieger, não sei como teríamos
atravessado aguela fase tão
'difícil para nos. v. ExA presta uma ~usta homenagem a esse
bravo gaucho, a esse homem capaz,. inteligente,
culto, que
deixou, ne$ta Casa, páginas de
glória pelo seu saber e pela
luta 'sempre permanente. Daniel
K_f-ieger,
depois,
quando não
quis mais se candidatar,
no
terceiro mandato, deixou outro
gaúcho de valor, um homem que
acostumamos a_ admirar pela sua
capacfd~de, pela
sua 1ntel1-
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gência,
pela sua fibra, pelo
seu valor e pelas páginas bri-

lhantes que deixou escritas no

Senado Federal, que fof o

Mi-

nistro Paulo _Brossard, então
Senador Paulo Brossard. O Rio
Grande do Sul tem dado, real-

mente, grandes nomes para a
po·l ítica brasileira. Pre_sto a
V. Ex~ a minha homenagem, pela

lembrança que traz dos dias em
que Daniel Krieger escreveu as
páginas

mais

brilhantes

cenário político nacional.

do

O SR. ALBERTO HOFFMANN- Mui-

to agradeço ao nobre Senador
Rachid Saldanha Derzi pelo oportuno depoimento que presta
neste instante,
enriquecendo

este discurso.

Sr. Presidente e Srs. Sehadores, continuarei comentando o
final da intervenção brilhante

do Senador Teotônio Vilela:.

"A sua firmeza de atitudes revela que suas andanças sempre se caracterizaram pela altivez. Criado em
campo de lutas, dessas lutas acolheu a amarga experiência
de
tentativas
erráticas.
simplesmente
temerárias ou supinamente
especulativas, mas sempre
com sedutora perspectiva de
delineamento e perfeccionismo da personalidade. Da
j uventudade à
maturidade
encontrou em cada passagem
da sua experiência política
um estfmu1o, mesmo quando o
resultado não tenha favorecido
às
suas
melhores
aspirações. Essa maneira de
encarar os fatos é típica
de quem entra nas lides po1 íticas
comideal
e
coragem. Há quem prefira
modelar o seu comportamento
de acordo com a evidência
dos fatos consumados. E hã
quem a sua determinação por
cima das conseqüênCias das
coisas.
O Senador Daniel Krieger
jamais sacrificou o ideal
pelo acolhimento-de outros
interesses. O livro testemunha um roteiro impressionante do pensamento político do homem que não sofreu
do tempo senão a mudança de
idade e de lugar de Ação.
De fato, da Assembléia Legislativa do Rio Grande ao
Monroe, no Rio de _Janeiro,
e de lá ao Senado, em Brasília, o político aceita a
arte da compreensão, que é
uma especialidade po1ft1ca,
mas nunca a violentação dos
seus princfpios.
Comedido
nas suas reações, possui o
da
dom do equilíbrio e
sensatez".
Com os meus agradecimentos
profundos pela participação,
presença e atenção de V. Ex~s.
Srs. Senadores, bem como dos

Srs. Deputados, autoridades e
amigos de Daniel Krieger,
que
assim se associam a esta homenagem póstuma.
Referência especial, ao final, à esposa,
venerada sra
Thylma
Barros
Krieger,
inseparável companheira
nos
caminhos da vida, a seus diletos fi lhos-Vera Maria,
Lígia
Maria,
Luiz Carlos, João Carlos e familiares.

O Sr. Mauro Benev1des- Eminente Senador Alberto Hoffmann,
permite-se V.
ExA um
aparte?
O

SR. ALBERTO HOFFMANN - Se-

nador Mãuro Benevides,
é com
mu 1 ta hon-ra que ouço v. Ex A
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que ocorreram nas últimas quatro décadas. Permito-me ainda
lembrar que naquele instante
em que o·Guanti do autoritarismo, com o arbítrio e a prepotência instalados no País,
alcançava o Parlamento brasi:
leiro,
representando a cassação de mandatos e a suspensão
de direitos políticos, Daniel
Krieger teve a coragem, a sobrançaria, a altivez, de protestar com a maior veemência
junto ao próprio Presidente da
Rep6blica, manifestando a sua
-indignada reação diante daquilo que representava um cerceamento às liberdades públicas
pelo exercício de
mandatos
parlamentares. Neste instante,
em que o Senado Federal
reverencia a figura inovidável de
Daniel Krieger, desejo também,
como antigo colega do flüStre
Representante do Rio Grande do
Sul nesta Casa. refterar a minha admiração e o meu raspei to _
por um homem que soube.realmente honrar a vida pública do
País.

o Sr. Mauro Benevides - Nobre
Senador Alberto Hoffmann,
ao
iniciar o seu prohunciamento
na tarde de hoje, nesta ses-são,
em que se rememora a figura inconfundível do grande
lfder político e parlamentar
vigoroso que foi Daniel Krieger,
mencionou V.
ExA o meu
O SR. ALBERTO HOFFMANN - Innome entre aqueles que, no mo- corporo, com muita honra,
a
mento em que o nobre Colega intervenção de V. ExA, através
comunicava à Casa o passamento desse br1lhante aparte, dentro
de Daniel Krieger, associei-me do pronunciamento que, em nome
ao pesar de todo o povo brasi- -da Casa,
tenho a honra de
leiro pela perda de um homem formular.
que sempre soube honrar e dignificar
a vida pública do
Lamento,
por um lado,
gue
Pais. Permito-me destacar, no- -nesta época
de
transiçao,
bre senador Alberto Hoffmann, levando-se em conta a proximique, ao chegar a esta Casa em dade do segundo turno das e1974, juntamente com outros 15 leições do dia 25 do corrente,
companheiros
do
Movimento em que muitos dos ·nossos emiDemocrático Brasileiro, já en- nentes colegas palmilham os
contramos Daniel Krieger pon- caminhos do Brasil para defentificando,
pela sua competên- der seus cadidatos, por fatocia, pelO seu civismo,
pelo res outros, não tenhamos,
aseu extraordinário poder de qui,
a presença maciça dos
articulação. Na Representação Srs. Representantes na Câmara
da Bancada gaúcha, ao lado de Alta da República. Mas não é
Kri eger, Já estava o
i 1 ustre quantidade, há de sempre ser a
Senador Tarso Outra,
e aos qualidade desta Casa que, no·
dois se juntou o Senador Paulo seu sentido lato, Daniel KrieBrossard de Souza Pinto, que ger soube defender e que tem
então trazia consigo a respon- um sentido muito maior.
Porsabilidade de defender, como que,
no fundo, todos __ que, ao
todos nós,
a normalidade da longo destes 24 anos,
deste
vida
polft1co-institucional quarto de século que ele rebrasileira. O Senador Daniel presentou o nosso estado neste
Krieger e Tarso·Dutra, desfru- plenário, todos, indiscutiveltam da bem-aventurança, e o mente, choram também conosco o
Senador Paulo Brossard cumpre seu desaparecimento.
com brilho excepecional, na
sua condição de magistrado ínÉ neste sentido, então, com o
tegérrimo, a missão de difun- meu renovado
agradecimento,
dir o Direito e a Justiça como que passarei ao final das mimembro do Supremo
Tribunal' n~as palavras para dizer que
Federal. Acordo mais, eminente esta solenidade, por nosso inSenador Alberto Hoffmann,
que termédio e dos co estaduanos
em 1976, naquela noite de au- que a assistem, significa, outógrâfos inesquecfvel,
recebi trossim,
a saudade do
Rio
das mãos, com uma dedicatória Grande,
consolado,
em parte,
que me honra, e irei
transfe- -por ter dado tão ilustre filho
rir aOs meus descendentes, o ao Bras i 1.
livro ••besde as Missõesn,
que
consagra Daniel Krieger como
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
um memorialista, como um his- Sousa) - Srs. Senadores, Srs.
toriador, nos remetendo, a nós Deputados,
autoridades civis,
que apreciamos os últimos. 40 convidados presentes.
espeanos da vlCa política do Pafs, cialmente os filhos de Daniel
a buscar, ali, preciosos sub- Krieger, a Presidência sente,
sídios para o exame de fa'}os realmente, uma profunda emoção
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ao

associar-se

homenagem.

a

esta

O Senador que no momento preside os trabalhos dá o seu
testemunho pessoal de homem
que,
banido
da
cátedra

universitária pelo regime de
exceção que dominou este País,
réu de IPM, do qual r1unca fora
·ouvido - o que e uma das caisas típicas do arbítrio- sempre teve por Daniel Krieger o

Discussão, em turno úriico~ do
Projeto de Lei
da
Câmara n,g_
94,
de 1990 (n~ 5.808/90, na
Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República,
que dispõe sobre a distribuição de efetivos_de O-ficiais da
Marinha em
tempo
de
paz
(,dependendo de parecer) .

-2PROJETO DE LEI DO DF

maior respeito, a maior consi-

deração, porque Daniel Krieger
era,
acima de tudo, a vocação

do

autêntico

democrata

que

presava os valores democráticos, as liberdades democráti-

cas,

e foi ao seU tempo um e-

lemento providencial para

que

a exceção fosse um pouco menos
excepc i o na 1 .

Daniel Krieger, de quem. guar-

do lembranças
1morredouras,
inclusive o seu livro de memó-

rias com uma comovedora dedicatória,
é um dos vultos que
este Senado da República, esta
Casa·· da Federação há de homenagear pelos tempos a fora e
que a Nação honra-se de ter
entre os seus filhos
mais
em·; nentes.

O

SR.

.

N,g_ 60, DE 1 990

(Em regime de urgência, nos
termos do art. 336,
c~ do Regimento Interno.)
DiscuSsão, em turno único,- do
Projeto de Lei do DF n~ 60, de
1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que
autoriza o Poder Executivo a
abrir créditos adicionais até
o
1 tmite
de
Cr$
23.478.444.000,00
(vinte
e
três bilhões,
quatrocentos e
setenta e o i to mi_ 1 hões,
quatrocentos e quarenta e quatro
m11 cruzeiros), e dá out-ras
providênc.ias
(dependendo de
parecer).

3 -

PRESIDENTE (Pompeu de

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N~ 54, DE 1990
Sousa) -Nada mais havendo a
tratar, vou encerrar a presente sessão,
convocando
uma
(Em regime de urgência, nos
extraordinária a realizar-se, termos do art..
336,
C,
do
hoje, às.15 horas e 30 minu-. Regimento Interno.)
tos, com a seguinte
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução n~ 54, de
ORD~M DO.DIA
1990,
de autoria do Senador
Mauro Benevides e outros Se1 nhores Senadores. que estabePROJETO DE LEI DA CÂMARA
1ece normas para a posse do.s
N,g_ 94, DE 1990
deputados distritais, eleitos
a 3 de outubro de 1990, regula
(Em regime de urgência, nos a eleição da Mesa da Câmara
temos do art. 336, c, do Regi- Legislativa e a solenidade de
·p·osse do Governador e Vi cemento Interno. )
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GovernadOr. do Distri-to F.Sde-ral,
eleitos na mesma data, e
dá outras providêncJas (dependendo do parecer).
-

4-

PROJETO DE _RESOLUÇÃO
N.ll: 61, DE 1990

(Em· regime de urgência, nos
termos do art.-336, c,
do regimento Interno.)
·Discussão, em turno único, do
ProjetQ·de Resolução n~ 61, .de
1.990,
de autoria _do Senador
Mauro Benevides e outros Senhores Senadores,
que dispõe
sobre a realização de concurso
público para o preenchimento
do quad~o de pessoal da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, e dá outras providências
(dependendo de parecer).

-5
MATÉRIA A SER DECLARADA
PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n~
371, de 1989,
de autoria do
Senador Sflvio Name, que caracteriza a prática da tortu·ra,
o tráfico 1lfcito de entorpecentes e drogas afins,
o
terrorismo e os crimes considerados hediondos,
tornando
eficaz o inciso XLIII do art.
.5.1l: da Constituição da República Federativa do Brasil e dá
oUtras providências~

O

SR.

Sou.sa)
sessão.

PRESIDENTE (Pompeu de
Está

(Levanta-se

encerrada

a

se~s~o

15""' horas ·e 26 minutos.)

a

às

Ata da 186ª Sessão, em j!O de novembro de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência dos Srs, Iram Saraiva, Pompeu P.e Sousa e Antônio LuizMaya
ÀS 15H30MIN. A-CHAM-SE~ PRESENTES OS SRS. ~sENADORES:

Corréa
Severo Gomes - Fernando·Henriqu9 CardOso- Mário
Covas - Iram Saraiva -Antônio
Nabor Júnior- Aureo Mel lo- Alves - ~ompeu de Sousa ~-Mei
Odacir Soares- João Menezes- ra F.i 1 ho
. Roberto Campos Almir Gabriel -·Oziel Carneiro Louremberg
Nunes
Rocha
- Anto~io Luiz May~
Chagas Márcio Lacerda -Mendes Canale
Rodrigues .
Hugo Napoleão - - Rachid Saldanha Cerzi - WilAfonso Sancho - Cid Sabóia de son Campos
Lei te ·chaves- Carva l·ho
. Mauro Benevi des - Affonso Camar~o Jorge BorMarcondes Gadelha
Raimundo nhausen Mareio Berezoski Lira- Ney Maranhão- Mansueto Ne1 son Wed.ekifi - A.1berto Hoffde Lavor - João [yra João mann - José. Paulo Bisol.
Nascimento- Francisco Ro11emberg -·Lourival Baptista- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Gerson camata ~-uoão Calmon
Sousa:) - A 1 i sta de presença
Hydekel FrSitas- Alfredo Cam- acusa ci comparecimento de 48
pos- Ronan Tito
Maurício Srs. Senadores. Havendo número
~

~

regt'mental
sessão.

~

dec·1aro

aberta a

·Sob a proteção de.Deus,
ciamos nossos ~rabalhos.

ini-

o Sr. 1.1l: Secretário procederá
à leitura do Expediente.
·

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFfgÃo~~2R~R5~~~~~p~~5~ÁRIO
N~ 248/90, de 19 dO·. corrente,
comunicando a aprovação
do
Projeto de Lei do Senado n~
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(n~ 8.281/86, naO SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - funcionassem dentro de um esde autoria do Se- ,CE. Para encaminhar a votação. pírito
bem
agressivo, bem
Gastao M01ler, que dis- Sem revisão do orador.)- Sr. dinâmico. Lembro-me que, certa
Senadores, vez,
numa daquelas reuniões
põe sobre. a obrigatoriedade de Presidente, Srs.
construção,
reconstrução ou faleceu, na manhã de ontem, em com o pessoal mais antigo da
montagem de teatro ou biblio- São Paulo, o ex-Deputado Frei- escola, ·talvez_ 1937/1936, e]e
teca pública, nos casos de ex- tas Nobre; figura exponencial -fazia .um discúrso tão exaltado
tinção ou demolição da unidade da classe política brasileira, que os velhos se sentiram maexistente.
·
·
com marcante atuação no Con- goados
e
abandOnaram
o
gresso
Nacional,
sobretudo plenário da solenidade. Realcom brilho e mente, ele merecia todo o a(Projeto enviado à sanção em quando exerceu,
19-11-90)
proficiência inexcedfveis.
a preço que hoje lhe temos, porLiderança do PMDB na Câmara que era um cearense que nunca
N~ 249/90, de 19 do corrente,
dos Deputados.
esquecia a sua terra. Frei"tas
comunicando a aprovação .do
Nobre sempre ressaltava que
Projeto de Lei do Senado n~
Jornalista dos mais destaca- era um homem do Nordeste, do
129, de 1984 (n~ 8.036/86, na- dos,
com m111tância ·diária, Nordeste sofrido. Mais
uma
quela Casa), de autoria do Se- durante longo espaço de tempo, vez, -senador Mauro Benevides,
im- associo~me às homenagens que
nador Enéas Faria,- qlfe
dispêSe nos principais·órgaos da
sobre o recenseamento no Dis- prensa brasileira, Freita No- v .. Ex 4 presta a Freitas Nobre.
trito Federal, nos municfpfoS bre chegou a ocupar a presi- porque ele é merecedor. Muito
das capitais dos estados e nos dência da federação nacional obrigado.
que
integram
as
regiões de sua categoria, identificanmetropolitanas.
do-se semp~ com as grandes e
O SR. MAURO BENEVIDES - Muilegítimas aspirações.
to grato, nobre Senador Afonso
(Proje.to- enviado à sanção em
Sancho. V. ExA traz. com o seu
19-11-90)
Professor da USP, com curso aparte, a sua sentida solidade especialização na França, riedade a essa homenagem que o
NA 250/90, de 19 do corrente,
impôs-se aos seus alunos e co- Senado Federal hoje. por nossa
competênc1a, 1nic1ativa, presta a um homem
comunicando a aprovação
do legas por sua
Projeto de Lei do Senado nA pontificando na cátedra pela realmente digno, a um democra166. de 1984 (n~ 8.329/86, na- visão Qlobal izada que sempre ta sincero,
a um parlamentar
que cumpriu exemplarmente a
quela Casa), de autoria do Se- teve dos nossos problemas.
missão
de representante do
nador Nelson Carneiro, que dá
·Em momentos difícieis de vida povo brasileiro.
nova redação ao art. 100 da
do
Lei n~ 5.108, de 21 de setem- políticó~instltucional
bro de 1986- C6dioo Nacional País, . -_ aqUele ex-parlamentar
Poderia mais dizer a V. ExA
teve a --cora:gem de erguer a sua Durante a nossa convivência no
de Trânsito
voz em defesa da normalidade Congresso Nacional ~ Freitas
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de democrática, granjeando a ad- Nobre na Câmara dos Deputados
Sousa)- o Expediente lido vai miração e o repeito da opinião e eu no desempenho do primeiro
à publicação. (Pausa)
pública brasileira.
mandato senatorial
sempre
conjugamos esforços naquelas
Na última ele'ição, já com a lutas que tão bem nos identiSObre a mesa,
requerimento
que será lido pelo Sr.
1~ ·saúde seriamente abalada, disficavam,
as lUtas em favor do
putoU -- o mandato de Deputado restabelecimento das lideranSecretári"o.
Federai,
obtendo
expressiva ças públicas no Pafs.
votação, decorrente do prestíÉ lido o seguinte
gio que disputava junto ao eLembro mais também. Quando da
REQUERIMENTO NO 431, DE 1990
leitorado bandeirante.
chamada Emenda Benev.1 das,
que
restabelecia a autonomia poliRequeremos,
nos termos do
Nascido
no
Ceará,
com tica nas Capitais brasileiras,
art. 218 do Regimento Interno razoável freqOência visitava o Freitas Nobre foi um dos mais
e de acordo com as tradições torrão natal,
~reclamando
a ardorosos defensores daquela
da Casa, as seguintes homena- sua "fidelidade as origens" e alteração na Carta Magna então
gens pelo falecimento do emi- estimulando todos oS movimen- em vigor,
e chegou mesmo a
nente Deputado Ffeitas Nobre: tos reivindicatórios ligados confidenciar-me
certa
vez,
que, restãbe1ec1da a autonoao Nordeste.
mia,
ele se dispunha a dispua ) inserção em ata de um
voto de profundo pesar;
Amigo pessoal
e conterrâneo tar a Prefeitura da Capital
inclusive porque
de F.rei tas Nobre, não poderia paulistana,
b ) apresentação de conâolén- deixar de vir a esta tribuna, já a exercera interinamente,
cias à famflia e ao Estado do hoje, para exaltar-lhe os mé- como vice-prefeito que foi, na
Ceará e de são Paulo.ritos
incontáveis
e
os gestão do ~rande administrador
inestimáveis
serviços
que Prestes Ma1a.
prestou
à
causa
das
liberdades
Sala das Sessões, 20 de noRecordo
esses fatos,
esse
vembro de 1990. Marco Bene- democráticas.
diálogo fraterno entre mim. e
vides
Ronan Tito- Afonso
O Sr. Afonso Sancho- Permi- Freitas
Nobre, para juntar
Sancho - Chaeas Rodrigues
te-me v. ExA um aparte?
Jutahy Magalhaes.
mais nestas frases, a homenagem sincera. do fundo do coraO SR. PRESIDENTE (Pompeu de
O SR. MAURO BENEVIDES
Con- ção, a um homem que sempre
Sousa)- O requerimento lido cedo o aparte ao eminente Se- soube honrar o'con~resso Nadepende de votação, ·em cujo nador Afonso Sancho·
cional e a vida pub1ica do
Pafs.
encaminhamento poderão fazer
uso da palavra os Srs. Senadoo Sr. Afonso Sancho - Assores que o desejarem.
cio-me às palavras de V.
Exa
o sr. Nelson Wedekin
Pernesta homenagem que presta a mite-me V. ExA um aparte?
o Sr. Mauro Benevides --sr. ess~ saudoso cearense. Conheci
•
Presidente, peço a pal~vra.
Freitas Nobre quando estudávaO SR. MAURO BENEVIDES
Ouço
mos no curso propedêutico da v. Exa com muita atenção.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Félix Pacheco_, E lá se sentia
O sr. Nelson Wedektn - SenaSousa) - Concedo a palavra ao a sua inclinação de ser llder.
quero,
nobre Senador Mauro Benevides. de fazer com que as coisas dor Mauro Benevides,

13,

quela
nador

de 1983
Casa)~
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apenas como senador, como

homem público, mas

também

em

nome do meu partido, o PDT,
por igual, compartilhar das
palavras e das considerações
que V. Ex~ está tecendo em
torno da grande figura polftica que fol o Deputado Freitas
Nobre, de quem tenho as melhores lembranças . ._Durante

períodos

dois

legislativos, tive o

orgulho e a honra de_ ser vice-

1 i der
de Frei tas Nobre- na Câmara dos Deputados, e lá pude
ver, constatar e testemunhar
que era ele um homem de bem,

um homem honesto, sobretudo um

homem de mui ta coragem·. Foi um

dos grandes combatentes das
liberdades públicas e fundamentais neste País. Foi um

grande soldado da redemocratização do Brasil, por todas estas razões, é mais do que justo,
mais do que merecido que
este Senado, ainda que singelamente,
preste homenagem à
grande figura
pública,
ao
grande cearense, ao grande deputado, ao grande bras11e1ro
que
foi
Freitas
Nobre.
Assoei o-me
a
v.
Ex 4 ,
cumprimentando-o pela iniciativa, que,
tenho certeza,
é
compartilhada por toda a casa.

O SR. MAURO BENEVIDES

- Ex-

presso a V. Exa, nobre Senador
Nelson Wedekin, os meus agradecimentos pelo apoio que empresta a esta homenaQem do Senado Federal à memór1a de um
nosso Companheiro do Congresso
Nacional.
Com~anheiro,
sim,
porque V.
Ex dele foi v1celfder na Câmara dos Deputados,
e eu tive o privilégio, como
colega no Congresso, de acompanhar a sua marcante trajetória à frente de uma numerosa
bancada, sobretudo aquela disposição firme, altaneira e decidida que caraçterizava o seu
trabalho como líder do PMOB na
Câmara dos Deputados.
Portanto,
a homenagem do PDT
pela palavra de V. Ex 4 e a sua
homenagem pessoal,
tudo isto
representa. sem dúvida, a ampliação de uma homenagem a que
ele realmente fazia jus,
pelo
,seu passado brilhante e pela
sua atuação destacada em favor
da causa da democracia entre
nós.

O Sr.

Marcondes

Gadelha

Permite-me V. ExA um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES

- Con-

cedo o aparte a V. ExA,
nobre
Senador Marcondes Gadelha.

o

Sr.

Marcondes

Ga~elha

Nobre Senador Mauro Senevides,
em Freitas Nobre o Brasil perde uma das suas maiores expressões de homem públ fco. _Cõm
Freitas Nobre vai-se também um
momento marcante da história
deste Pais. Lembro a esta casa
qUe Freitas Nobre foi líder do

ant fQ"O MOS num mOmento di f í c i 1
da evolução política doBrasil, no auge da ditadura, lo~o
em seguida à cassação do entao
Líder Alencar Furtado. _Nessa
ocasião tive a honra de privar
com Freitas Nobre,
porque,
a 1 ém dos _1 aços de a mi zad_e e de
fraternidade muito estreitos,
eu era __ :també!!l o seu primeiro
vice-líder
na
Câmara
dos
Deputados. Nobre Senador Mauro
Benevides,
Freitas Nobre se
destacava em meio àquele contexto de ódio, de tensão,
de
preocupação,
firmeza,
pela
co~sistência de
sua atuaçã_o,
principalmente
pela
sua
sere_ni da_de. Houve um_ momento,
nobre senador Mauro-Benevtdes,
em que,
arfolhaOos todos os
meios de comunicação, vedada a
livre manifestação do pensamento o sistema desencade ou
uma seqO-ênci a de cassações de
colegas nossos como nao havia
antecedentes em toda a História dest_e Pais. Não tínhâmos
nenhuma segurança quanto ao
SiQnificado da _ ex1stênc1a do
proprio Congresso
Nacional.
Muitos até advogavam o abandono puro e simples, muitos advoQavam
a auto-extinção do
partido de Oposição. No entanto,
Freitas Nobre_.tinha uma
convicção -democrát_ica
muito
profunda e uma crença de que,
mais cedo ou mais _tarde,
nos
encontraríamos os ·'caminhos da
abertura política. A tentação,
naquela época, de desistir dos
caminhos democráticos alcança-va grande. parte da nossa j uventude, que se havia deci.dido
pela luta armada, pelo caminho
da guerrilha. cpmo um suposto
mecanismo
para encontrarmos
níveis de participação políti~
ca mais elevados. A nossa confiança, entretanto, nos rituais democráticos,
nas eleições, no Congresso, no retorno
da
liberdade de imprensa, suplantava tudo isso,
e,
com
tempo,
com persistência, graças à condução do nosso
líder
de então, Freitas Nobre, pudemos dar uma cont~ibuição para
que este País retornasse à sua
normalidade. Devo lembrar um
dado
importante.
Oepoi s _da
cassação de Alencar _Furtado,
não houve mais nenhuma cassação de mandato. Foi essa a última daquela seqüência e creio'
que o desempenho de Freitas
Nobre
naquele momento teve
também uma
importância muito
grande,_- De alguma forma Freitas Nobre ajudou a acele~ar o
processo de abertura pol-ftica
no·~rasil. Ainda como
deputado,
ainda como lfder, reeleito, Freitas pôde conduzir também,
pelo lado da Oposição, a
conquista das primeiras eleições diretas para Presidente
da República. _A passagem desses fatos _pe1 a C'âmara dos_ Deput_ados teve no traba 1 ho d_e
Freftas Nobre um-mecaniSmo.que
lhe dava mais_ consistência,
dava mais certeza de Que, mais
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cedo ou mais tarde, poderíamos
ter algum resultado com a~uela
luta estreme. Era mais ou menos como a história de Sísifo,
carregaOdo aquela pedra até o
alto_da montanha e depois tendo de rolá-la para baixo, para
fazê-la subir outra vez. Em
dado momento, o desencanto tomava conta dos nossos companheiros, e Freitas Nobre, sempre à
frente, animava e mostrava que a ditadura não era_ a
maneira de existir deste Pais,
a ditadura não _correspondia à
História do Brasil, e que este
Pafs haveria de alcançar,
de
alguma forma, os seus caminhos
de
redenção
via
processo
democrático_,
Tivemos,
então,
graças ao seu trabalho, o
retorno dos cassados. dos banidos, dos ex i 1 a dos o _ 1 evantameoto da censura à imPrensa, o
fim do AI-5.
Tivemos.
nobre
Senador Mauro Benevides,
as
primeiras eleições, a franquia
paraa
criação
de novos
partidos. A9uele momento diffcil _da Historia do Brasil teve
em Freitas Nobre um elemento
marcante e este Pais deve muito
àquele
cearence
extraordinário,
de· fibra, de
coragem, de decisão e de amor
à causa democrática e à instituição parlamentar.
Frei tas
Nobre era, além disso tudo, um
homem polivalente, um escritor
porffcuo. Publicou vários tratados de Di~eitõ e se aplic~
va,
sobretudo, a uma questao
que o apaixonava, o direito de
resposta.
Por ser Freitas Nobre um democrata convicto, era
ele também um afcionado do direito de resposta, ou seja-. de
qve a vitma_de qualquer agres~
são, pela imprensa,
por meio
de comunicação_ escrita ou pela
mídia eletrOnica,
tivesse o
seu mecanismo de defesa demo-craticamente assegurado.
Escreveu livros e produziu também algu~as_ peças legislativas
nesse campo. Era também um homem de profunda_ fé religiosa,
professava o espiritismo e estava na linha de frente no
cambate em favor da sua denominação religiosa- era editor
d_e um _jornal
espírita. Era,
sobretudo, uma figura humana
extraordinária, um amigo dedicado, um homem atento aos mínimos problemas dos seus semelhantes, do seu próximo. Fosse
um colega parlamentar, fosse
um simples homem do
povo.
Freitas Nobre estava sempre
solicito,
atento
a
essas
necessidades.
Nobre Senador,
em nome da Parafba e em meu
nome pessoal, presto uma-reve-réncia muito sentida àquele
amigo que foi meu comanda~te,
que foi meu lfder e com o qual
aprendi as melhores lições de
atuação parlamentar, de amor à
caUsa pública, de dedicação ao
próximo.
Reverencio
Freitas
Nobre extremamente comovido e
sentido, pelo Brasil, pelo seu
passament_o tão precoce e pela
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Francisco Rollemberg e Nelson
Wedekin, dentre alguns-daqueles que com ele conviveram na
O SR. MAURO BENEVIDES - Nocâmara dos Deputados.- Embora
bre Senador Marcondes G~delha,
sendo e pertencendo a qütro
a emoção que domina V. Exn na
Partido, sendo vice-lfder e
membro do colégiO dé Líderes
concessão desse aparte nos alLél.rilefft-aVêlmente, Frei tas No- na_ Câmara dos Deputados, tive
cança a todos, Companheiros de
Freitas
Nobre
durante bre não participou da elabora- a oportunidade de conviver cqm
memoráveis jornadas polftico- ção da nova.Carta. NUm aciden- Freitas Nobre e ver quão arparlamentares.
te_ democrático inexplicável, ra·i gados. érám . em . S. E>ÇA OS
apesar· do·seu prestfgio pesso- sentimentos libera1s, os senNo episódio que• V. Exa alu- al, o eleitorado de são Paulo timentos
da
-abertura
diu, a cassação ~o Deputado não o recOnduZiu à.Câmara dos de~ocráti_c_a, e_ quanto traba..:
A 1 encar
Furtado,
ocor-ri da no Deputaâõs.
E ainda
agOra; lhou Sr·Ex~. como todos'nôs, à
e por
di a
30
de
junho
de ___ 1J;:I77; quando diSputou, sob a leQenda época.- por·~põstU16dos
lembro-me de que ao apartamen- do PSDB. uma vaga de Deputado principies, que sintetizo-os.
t·o de A1encar Furtadõ, na Asa Federal, para participar do para
finalizar
a
minha
Norte
de Brasília, naquele trabalho de revisão da Carta interr,upção: a extinção ao ·ato
prédio _da Câmara dos Deputa- de que ele- nãq participara,
institucional e dos ates comdos.
foram praticamente todos não teve êx_i to, porque, coín a Plementares; ã devolução_ de
os Cõmpanheiros do MDB do Se- saúde_ já aéalada! não acançou prerrogativas do Legislativo e
nado e da Câmara. Freitas No- o número de votoS Suficiente de predicamentos da Magistrabre ali estava solidário, per- que·_ lhe permitisse retornar à tura; a ext·i hção do bani menta.
plexo diante daquela monstruo- sua Cãaíeira no Parlamento. ca- da pi"' i são- p-erpétua, da pena de
sidade que alcançou Alencar deira que se~re soube digni- morte; a redução de todas as
posições penas de antiga Lei deSeguranFurtado, e que foi projetada, ficar, pelas· suas
na época. para alcançar também corretas em· defesa do interes- ça __ Nacional _-_ p_assos_ decisivos
três outras figuras emi-nentes se públi-co. Muito OOrigEJ.do a pára n-ovaS c_onqui stas do porda vida pública brasileira: o V. ExA, senador Marcondes Ga- vir que, fina-lmente, chegou.
Presidente
do MDB, Ulysses de1ha, por esSa homenagem QUe Sustentei diversas vezes, da
Guimarães; o Lfder da nossa preS"'tã-. n-6 seu e no nome da tribuna da Câmara dos DeputaBanCada
no Senado Federal, Parafba, à memória de Freitas aos. esses· mesmos-- princfpiós,
Franco Montara, posteriormente Nobre, ~ntem desaparecido.
é tive a oportunidade de votar
a--Emenda constitucional nio: 11_,
Governador de São Paulo; e o
hoje candidato do POT ao GoO _Sr.; Hugo Napoleão
Permi- realmente. como bem lembrou V.
verno do Rio Grande do Sul-, o te~me __ y.- Ex.A um aparte?
ExA, trabalhada pelo meu saudoso amigo, ·sempre·lembrado, e
então-Deputado Alceu Collares.
Esses quatro .-..-·os- três e mais
O SR: MAURO BENEVIÓES - Ouço chefe pol ft_iço, o Senador Petrônio Pbrtella, a-través do
Alencar Furtado
se haviam o aparte.de V. Ex~.
se·u diálogo-~ -pois Freitas Noapresentado no programa garantido pela Justiça Eleitoral e
O Sr. Hugo Napoleão - Nobre bre foi a sfn~ese, r~alment~.
da responsabilldade do MOS, e Senador
Mauro
Benevides, de um homem de bem, Oe um hoali fizeram criticas -veemen- permitá-me in.serir algumas pa- mem de cultura e-de um homem
tes,
mas
indiscutivelmente lavras no sempre
brilhante de Brasil.
procedentes. em relação
ao discurso-de V. Ex.A, no momento
em
que
pre:stà-Justa
homenagem
O SR. MAURO BENEVIDES -Muiquadro polftico-institucional
vivido pelo Pafs. Naquela oca- ao ex-OePutado Federal Frei-tas to grato e V. ExA, nobre Senasião, Senador Marcondes_ Gade- Nobre, cearense, mas Represen- dor Hugo Napoleão, que, como
lha, eu integrava a Mesa do tante ao Estado de São Paulo, Oep\-Jtado Federal pe-lo glorioso
Senado, presidida pelo grande 1 nterpre-"tando tambéin os senti- Estado do Piaul, vice-lider do
piauiense e notável homem pú- mentes desta casa do Congresso seu partido na Câmara dos Deconviveu muito Oe
blico
Petrônio Portella, e Naci ena 1 . Tive a honra e-- a putados,
pude sentir, na forma crude- ventura-de-conViver" cOm S. Ex.à p~rto com F~eitas Nobre, polissima em que se atingiu o durante pi to anos,- em dúas Le- dendo testemuphar, c9~0 o fez
Parlamento brasileiro, o desâ- gislaturãs~
-na
Câmara dos agora, em seu br~lhahte apar..:
nimo
que alcançou Petrônio D~put.ados. Veri_f'iguei que, sob _te, as qua 1 idades_ e os méritos
Portella, que, já naquele mo- o-- ponto de vista pessoal, era incontáveis de quê era possuimento, trabalhava infatigavel- um homem 1 hano, correto, de- dor o- i 1 ustre-- cearense_._ tão
mente pelo restabelecimento da cente,
atencioso,
um cau- bem i óent i fi caOo com_ ?aO- PàU 1ô
normalidade no Pafs. S. Ex~. seur, um homem educado. Natu- e com as aspirações do povo
que iniciara o diálogo com as r·almente via-se em Frei tas No- brasileiro.· entidades representativaS da b-re Um homem que tinha_ _berço
Eu aperiaS me per-mi'tiri·a lemsociedade - CNBB, OAB, AEI
, e, sob o ponto de vista da
realizando realmente uma tes- cultura, possuia ele, não há brar a_ v. E_xA, no rol de todos
situra hercúlea para Qarantir dúvida alguma, aquele embasa- é-Ssés episódios em que Freitas
os dias de democracia que vi- mãnto
humanfstico
tão Nobre tão bem se destacou, a
vemos hoje, S . . ExA sentiu-se neces~ãrio, tão indispensável, sua particiP.ação na luta em
mormente
nos
dias
de
hoje,
em favor da anistia.
também alcançado por aquela
medida e tudo fez para evitá- que a humanidade se vê a braEle se deslocou seguidas vela, minimizando, assim, para ços com as c-iências._ exa:tas e
alcançar um único Companheiro, com a frieza dos números ou zeS para quase· todaS aS Uflidaporque S. ExA não foi sufi- com
a
dificuldade
deles des Federativas, a fim de lecientemente forte,
apesar de. decorrente. ·Freitas Nobres ti- var _a sua pa 1 avra de concl amarespeitado em todos os _esca- riha_ um pr_ofundo. conheci mente ção, prestígio do mandato_e da
lões da República, para também dàs· Co-iSas_, _das cirC!-Instãn- 1 i d.eran_ça que exerç_i a, _ para
excluir o Lider do ~DB na Câ- cias, doS fatoS e dos· homens. que· a anistia, aquela anistia
mara· dos Deputados, Alencar Quanto à vida pública de Frei- concedi da, ª-mpl a, gera 1 e- i rFurtado. Com a Safda de Alen- tas Nobre, tbda ela foi reve- restri.ta.. __ como se pregava·,
18da numa atuação na Câmara ·ela, afinal, se efetivasse,
;:~ç~~r~~~~ta~sc~~g;~.àl:~~de; dos
o·ePutados,
da
ina i or propiciando, assim, ,o reenconmesma coragem do seu anteces- erwergaOura. _ A·q~.Ji~ vejo Os Se;.. trg d~ bras1leiros, muitos dos
sor, deu prosseguimento a essa nadares Nabor dúnior, Marcon~ QUa_is· no exfl fo, que tencionafaina, faina marcada pela de- des Gadelti_a, Jutahy Magalhães, vam retornar ·à Pátria para refalta

que

momento~

nos
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neste

dicayão~
pela lealdade a come a programas, até
que chegássemos·a um instante
de democracia, de Estado de
di r e i to,_
representado
pe 1 a
Carta de-- 5 de o~tuf:)r:-o de 19~8.

p~o~,ssos

o
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tomar as suas atividades e lu- vivacidade do plenário e a sua

tar em favor da democracia.

Foi sem dúvida Freitas Nobre
um Qrande batalhador, um grande líder que, nas lutas da a~
nistia, deu uma demonstração

exuberante
de luta e
pessoal.

o
Sr.
Cardoso

um aparte?

da
do

sua capacidade

seu

prestígio

Fernando
Henrique
Permite-me v. Exa

O SR. MAURO BENEVIDES

cedo o aparte a V.

Senador

Cardoso.

o

Sr.

Cardoso
vi des,

Fernando

Fernando

Ex~.

- Con-

nobre

Henrique

Henrique

Senador Mauro Bene-

também junto minha voz

àquela de todos os nossos companheiros que,
hoje, homenageiam Freitas Nobre.
Ontem
pude fazê-lo . diretamente, ao
comparecer à Câmara Municipal
de São Paul_o,

onde estava sen-

do velado o corpo de Freitas
Nobre, e declarei inúme~as vezes à imprensa de São Paulo
que ali jazia alguém que honrara o Brasil.
Creio que os
traços fundamentais do desempenho de Freitas Nobre já foram- todos aqui enaltecidos, e
com justeza. Apenas acrescento,
se é que já não foi dito,
que, além das virtudes
de
Freitas Nobre como político,
ele as teve excelsas como jornalista
e
como
professor
uni vers i tá r i o.
E 1e
prezava
muito a sua condição de professor
universitário,
como
também o sou. Inúmeras vezes
conversamos sobre isso,
sobre
sua tese defendida na França,
sobre seus trabalhos específicos sobre a questão da censura,
sobre a profissão
dos
jornalistas.
Enfim,
Freitas
Nobre era um intelectual e um
jornalista que se havia transformado num líder
político
combativo. Ele deu combate num
momento difícil; hoje, é fácil
ser democrata. Freitas Nobre
deu combate no momento em que
era muito difícil, realmente,
afirmar valores de liberdade,
valores até mesmo de solidariedade humana. O exemplo trazido por v.
ExA, de quantas
vezes Freitas Nobre se deslocou pelo Brasil
afora para
tentar resolver a questão dos
presos
políticoso ~? Pefesa
pela anistia, é bem a expressão disso. Concordo também com
a observação do Senador Hugo
Napoleão, de que Freitas Nobre
tinha uma qualidade que marca
a sua generosidade. Sendo um
homem combativo, sendo um homem a
todo o momento com a
resposta pronta para defender
os seus ideais, os seus interesses
políticos
e
partidários,
nunca deixou de
ser também um gentleman,
era
sempre ameno no trato pessoal,
combinava admiravelmente esta
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O SR. MAURO BENEVIDES -Notenacidade, a sua
absoluta bre Senador Fernando Henrique
convicção de que os princípios Cardoso, nas suas considerademocráticos valeriam
sobre ções, repassadas de emoção sotodos os demais, com o trato bre o grande Líder Freitas Nopessoal muito agradável, muito bre, foi
destacado-que ele
ameno com todos os companhei- nunca se deixava abater; era
ros, quer fossem do seu parti- um homem que tinha esperança
do,
quer
fossem
seus nas novas lutas e na obtençao
adversários. lamentei muito, de novos triunfos. Eu me perprimeiro,
que Freitas Nobre mito lembrar a v. ExA que há
não tivesse podido voltar ao cerca de 8 meses, em São Paunosso convívio há mais tempo e lo, na companhia do Presidente
de novo .agora.
Entendo
as da Câmara dos_Oeputados, Paes
razões. Era muito difícil essa de
Andrade,
almoçamos _com
-eleição, e muito difícil um Freitas Nobre·, e,
nessa ocaeleitorado como o nosso, de sião, ele nos infundiu a conSão Paulo, como das grandes fiança de que_haveria de recidades, um eleitorado nervoso tornar ao Congresso para dar
que, por força mesmo do dina- continuidade à sua luta, ao
mismo da vida atual, esquece seu 'trabalho, à sua atuação
muito depressa aqueles
que marcante e destacada.
Já se
mais contribuíram para a me- havia fixado no Partido de v.
lhoria da situação do País e,_ ExA,
nobre Senador Fernando
diria
uma expressão talvez Henrique Cardoso, ele já e_scoforte, com certa ingratidão. lhera a legenda_do PSDB, porNão reeleger Freitas Nobre te- que,
no juízo do sudoso.Freiria sido uma ingratidão do tas Nobre, ele se identificanosso eleitor~do, compreensi- ria,
pelas diretrizes progravel
pelas circunstâncias. o máticas, com.muitas das suas
qu·e mais ena 1 tece Frei tas No- 1 utas realizadas em favor da
bre é que não foi
á. _Qrirneira d19mocracia no País.
Chegou
vez que ele se aba_teu. Ele mesmo a apontar aguele tipo de
continuava c_ofn a disposição de articulação que ja fizera,
o
lutar. De modo que, ao homena- apoio do segmento espirituagear o Representante de São lista de São Paulo. que reprePaulo e o cearense de nasci- sentaria um lastro poderoso à
menta, n6s, aqui, não fazemos sua candidatura, os jornal ismais
do
que
1 he
render tas, os 1e i tores da sua co 1 una
justiça. Ainda há pouco, co- no Uornal da Tarde,
enfim,
mentava com o Senador Nelson tudo aqui lo e·le alinhava com
Wedekin que muitas vezes as precisão admirável.
Lamentasessões_ de homenagem me pare- velmente,
frustrou-se, porque
cem sessões um tanto far i sai- o
resultado
já_
lhe
foi
cas - hoje não é--o-caso-.---Hoje7-~~e4-.--pelos registras
a expressão de tudo . que aqui da imprensa, ele se sentiu retem sido dito- -é a expressão almente magoado com a manifesnão só de um se1:1t i men.to como tação soberana das urnas,
já
de uma convivência. Conhecemos que lhe foram creditados pela
Freitas Nobre e sabemos que. uustiça
Eleitoral
apenas
ele foi, r~almente, tudo isso 17.500 votos.
que estamos dizendo_ dele.
E
terá sido talvez muito mais
Não há dúvida de que, mesmo
que 1sso, ... Para fi na 1 i zar, que- se eleito, Freitas Nobre não
ro l~mbrar que Freitas nobre teria chegado ao Congresso Naexercia uma liderança num seg- cional, porque esta não era a
mento muito especial da popu- vontade de Deus.
lação de São Paulo, que juntava a essas características de
líder democrata e
lutador à
Sr. Presidente,
com a manicaracterística de um homem que festação de quase todos os
tinha uma profunda preocupação Srs. Senadores aqui presentes
espiritual i13ta. ·Freitas Nobre e com a manifestação que é a
era um líder espírita, e tinha da Casa, o -Senado Federal deso apoio amplo dessas camadas. taca a perda para o Bras i 1 d_e
Todos sabem 9ue, em amplos se- um de seus filhos mais eminentores os esp1ritas brasileiros tes, com trajetória fecunda,
têm uma espéc_i e -de devoção de trabalho e abnegação na deprática de suas verdades. de fesa dos nossos mais caros iamor ao prQxfmo, de trabalho deais de c1v1smo.
concreto, de melhoria das condições de vid~. Então, Freitas
Nobre também foi isso, também
A Freitas Nobre, Sr. Presifoi um homem que, na sua ati- dente, com a manifestação dos
vi dade pessoa 1 ·, como crente que me honraram com o aparte
que era do espiritismo,
não solidário _neste instante, a
apenas desenvolvia su~s teses minha homenagem de reconhecie vivia uma experiência· reli- mento e saudade pelo profícuo
gi osa,
se não transformava labor
em
prol
do
povo
essa _experiência
religiosa bras i lei r o.
numa motivação para ação concreta de solidariedade.
Foi,
o· SR. PRESIDENTE (Pompeu de
portanto,
um politico na ex- -Sousa)
Em
votação
o
pressão mais alta da palavra. requerimento.
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Os Srs. senadores que o aprosenta-

beneffcio fiscal por mais quatro anos.

A Mesa associa-se às homenagens e fará cumprir a delibe-

As razões que nos levaram a
apresentar este projeto são
basicamente as mesmas que motivaram os congressistas a aprovarem a Lei
nA 8.000/90.
Acrescente-se o sentimento geral -de que os beneficie-s. gerados com a edição da citada lei
foram plenamente satisfatório.

vam queiram permanecer
dos- (Rausa. )

Aprovado.

ração da casa.
O

Senador

que eventualmente

preside os trabalhos não poderia deixar de associar-se pessoalmente a essa homenagem,
conterrâneo que sou do inesquecivel cearense. aquele

com

a vocação nacional dos cearen-

ses, com a vocação. eu diria,
internacional dos cearenses.

que

se

tornou

tão

paulista

quanto os paulistas, tão brasileiro quanto todos os brasileiros, tão universal quanto

todos os homens.
Freitas

Nobre~

também compa-

nheiro de profissão, das

duas

profissões
da profissão de
jornalista e da profissão de
professor
universitário
de
.Jornalismo -, -é. para este Se-

nador que preside os trabalhos
nesta hora, uma saudade inesquecfvel
e uma homenagem que
será prestada todos os dias.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Sobre a mesa,
projetos de lei que serão lidos
pelo Sr. 1.s:t Secretário.
São lidos os seguintes
PRO~ETO

filO

DE LEI DO SENADO
211, DE 1990

Em particular, as
isenções
concediOas na aquisição dos
vefculos destinados a táxis,
além de beneficiarem diretamente os motoristas profissionais da área,
consistiram em
um incentivo à necessária renovação da frota,
proporcionando um melhor atendimento à
população usuária.
ouanto à isenção aos portadores de necessidades especiais,
além de ser medida reconhecidamente justa, está em consonância com as diretrizes da
Constituição no sentido
de
dar~lhes
a
necessária
proteçãC?.
Finalmente, quanto ao favor
concedido aos
caminhoneiros
autónomos,
es-te ·certamente se
reverterá em beneffcio
dos
q~uários com me-lhores serviços
e preços
de
fretes
mais
acessíveis.
Por essas razões. solicito o
empenho de meus ilustres pares
na aprovação deste projeto de
lei
Sala

das

Sessões, 20 de no-

Quarta-feira 21

tuições vinculadas a Governos Estrangeiros.
O Senado Federal decreta:
Art.
1A O reconheçiménto da
imunidade tributária pelo Governo do Distrito Federal, em
relação aos tributos de sua
competência
constitucional,
das entidades e
instituições
vinculadas a Governos Estrangeiros, ainda que sem fins lucrativo,
e desde que exerçam
qualquer_atividade econõmica,
fica
condicionado à prévia
comprovação, pela Embaixada do
país interessado. da co_ncessão
de reconhecimento,
em regime
de reciprocidade, de igual beneffcio às instituições brasileiras no exterior, em situação semelhante, existentes em
seus respectivos países.
Parágrafo único. A comprovação#de que trata este arti9o
sera acompanhada de declaraçao
expedida Relo órgão competente
do Ministério das Relações Exteriores em Brasília, quanto
ao
principio
jurídico
da
reciprocidade.
Art. 2~ O lançamento dos tributOs de competência do Governo-do Distrit9 Federal, em relação às en~idades vinculadas
a
Governos
estrangeiros
beneficiárias de Ates Declaratórios da Secretaria das Finanças expedidos até a data da
promulgação desta lei,
será
feito ex officio, no prazo de
90 (noventa) dias, se, nesse
período, não for feita a comprovação
de
que
trata o
parágrafo único do art.
1~
desta lei.

Prorroga a vigência da vembro de 1990.
Raimundo
Lei no 8.000, de 13 de mar- Lira.
ço de 1990 ~ que "Concede
tsenção do Imposto sobre
LEGISLAÇÃO CITADA
Produtos Industrializados
Art. 3~ Esta lei entra em viIPI na aquisição de automóLEI N° 8.000,
veis de passageiras e dá
DE 13 DE MARÇO DE 1990
gor na data de sua publicação.
outras providências••.

o Congresso Nacional decreta:
Art.
1~ A vigência da Lei n~
8.000, de 18 de março de 1990,
fica prorrogada ate 31 de dezembro de 1994
Art. 2A Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.
3~ Revogam-se as dispos1ções em contrário.
~usti

flcação

A Lei nA 8.000, de 13 de março de 1990, concedeu isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de
veiculas destinados a taxistas, paraplégicos e
transportadores· autónomos de cargas.
O artigo 10 desta lei, entretanto, limitou a sua vigência
até 31 de dezembro do corrente
ano. Por isso,
houvemos por
bem propor a prorrogação do

to

Concede t senção do I~os
sobre ProdUtos Indus-

trializados- IPil na aquisição de automóve s de passageiros
e
dá
outras
prov t dênc I as.

Art.
4~ Revogam-se as disposições em contrário.
~ust if i cação

o reconhecimento da imunidade
tributária de entidades sem
finS 1ucrativos -vinculadas a
Art-.
10.
Esta --Lêi entra em Governos
estrangeiros,
em
vigor na data"de sua publica- Brasília, ex-vi do que dispução e vigorará até 31 de de- nha do art·.
19.
inciso III.
zembro de 1990.
alínea c da Constituição Federal de 1969. combinado com o
disposto na Lei n~ 5.172/66,
foi feito sem a prévia observância e comprovação do pre(À Comfssão de Assuntos- ceito jurldico da reciprocidaEo9nômfcos
decfsão de que regula as re)ações entef'minatfva)
tre os países. De tal sorte
que alguns governos estrangeiPRO~ETO DE LEI DO DF~
ros ··cobram de ent i dadas sem
NO 62, DE 1990
fins
lucrativos vinculados ao
Governo brasileiro, existentes
Regula o reconhecimento em seus territórios. tributos
da
imunidade
tributária de que estão isentas, em erapelo GDF, em relação aos si 1 ia, instituições estrangeitributos de sua competên- ras semelhantes e até. com as
cia, das entidades e insti- mesmas finalidades.
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LEGISLAÇAD CITADA

Trata-se de uma situação inconcebível e inaceitável, que
coloca o Brasil
em-nível de
inferioridade em relação
a
tais países e governos.

DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
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20 nOVemor-o
Senador João Lyra.

Sessões~

CONCESSÃO DI! UCEr~ÇA

PflO\'}ÁRIO

aprovado

Nos termos do art. 43, inciso
I. do Regimento interno,
requeirO seja considerado de licença para tratamento-de saúde,
conforme atestado médico
anexo, o período de 1R. a 31 de
outubro do corren_te ano.

SEf'ROT
AIJTENTJCADOR

f!J

e

REQUERIMENTO NO 432. DE 1990

IDENTIFICAÇÃO
NOf,IE DO~RVIDOII

.!J

•

D.ist,..fto

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às
comissões competentes.
(Pausa.)

Subsecr.l•n• ... Admon~rraçao doi i>(rno~l

mesa,
requerimento
lido pelo Sr.- 1.2

É
1 ido
seguinte

Sistema

Federar)

SENADO f!DEIJAl '
Subti>CN!an.a do ls1111&11<:o1 M.ldot:l 1 Soc:i..

~

~

Tributário Nacional e institui normas serais de direito tributár1o aplicáveis
à
União,
estados
e
ITLinicfpios

Sala das Sessões, 20 de novembro de
1990.
Senador Meira Filho.

-

sabre

a

será

Secretário.

LE1 N-2 5.172-

O presente projeto de lei,
portanto, visa a disciplinar a
matéria,
restabelecendo-se o
princfpio internacional da i gualdade jurídica entre as Nações, pelo qual vem o Brasil
se
batendo,
imemorialmente,
como norma e preceito de seu
relacionamento, exterior.

iff1;:;;
o.::c;

Sobre

que
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O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Wedekin.

O

SR.

NELSON WEDEKIN (POT -

DJÁRIO.DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!!o ID
bras
públicas em andamento
neste País: as estradas se deterioram de maneira absoluta-mente ind9sejáVel; ãS universidades deixam de cumprir as
s~~s funções e as
suas atribuições;
pior o ser_viçO da educação, pioram o serviço de
saúde.
Enfim.
estamos- diante
de- uma par_a 1 i sação gera 1 dos
negócios.
não apenas dos particulares como os do Estado.

SC.
Pronuncia
o
seguinte
discurso.
Sem
revisão
do
orador. )
Sr.
Presidente,
Se cOnsiderarinos,- portanto. o"
Srs_. Senadores. a Nação bras i- conjunto dessas medidas.
essa
leira, o mundo empresarial, _o infíação de 20% é altfssima.
conjunto- dos trabalhadores e preocupante. sob todos os asos analistas polfticos e eco- pectos,
sob todoS os ângulos
nõmicos estão todos perplexos que encararemos.
diante do retorno de altíssimas taxas de inflação. POdemos 'Nyma- c i rcuns-tãnCTa conio esta,
dizer hoje que a inflação bei- dramática, que deixa a Nação.
ra não os dois díQitos, mas as o- mundo e'conOmico, os trabaduas dezenas. Se_ Já não entra- lhadores, o empresariado permos nos 20% de inflação ao plexo; é de Se perguntar quais
mês, pelo menos com toda a são as causas.
quais são as
certeza.
com todos os dados origens.
quais são os fatores
que estão assim a indicar, es- que causam a _inflação.
tamos muito próximos dos 20%
de inflação ao mês. Vinte por
Cansamo-nos,
prfncipalmente
cento de inflação ao mês, se no período Sarney, também deacumularmos,
se fizermos
a pois d~ p-osse do Presidente
progressão geométrica de 20%, Fernando Collor, de ouvir,
da
mais 20%, mais 20%,
ao -1ohgb -parte do grande empresariado,
do
grande
capital,
da
grande
de 12 meses. estar~mos com uma
inflação anual superior a 400 imprensa,
a tese de que a. raou 500%.
1z~_
a
caus_a
da
inflaç_ão_
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t r aba 1 hadores em gera ·1 •

A i nda
a
inflaçao não dá sinais de ser cont1da,
como se
propunha o Governo Collor.

assim.

O Sr. c·;d Sabéia de car-valho
--Permite-me V. Ex~ um aparte?

O

SR.

NELSON

WEDEKOIN - Com

o

Sr. Cid Sabóia de CarValho

prazer, nobre Senador Cid
bóia de carvalho.

Sa-

---Estou ouv·indo o pronunciame_nto de V. Exll, nesta anã 1 i se
de que faz •. não apenas do m_omento político nacional como,
principalmente do instante económico que neste moment'o abraça a .Nação bras 11 e i r a.
Estamos seritindo que o Ministério d_a Economia entrou em um
compasso muito perigoso,
as
declarações da Ministra Zélia
Cardoso de Mello estão pecando
pela falta de fundamento,
e
aquela segurança inicial parece que cedeu diante da realidade- -das falácias .até então
erguidas diante da população
brasileira. "Já
decorrerram
vá ri os___ meses de Governo do Senhor Fernando Collor de Mel lo
e. a i nf 1 ação não teve uma solução adequada. Isso. Senador
Nelson Wedekin, se torna muito
grave, como :bem acentua V. Ex 4
localizava-se quase Que unica- Acrescento que mais grave é o
É bem verdade qUe essa_ infla- --mente no chamado déficit pú- quadro em face do que aconteção de 15 a 20% ao mês, segun~ Clico, ou seja, b Estado gas- ceu à conta bancária de cada
do todos os indicadores, é bem tando m~is do que_ arrecadava. um,
do que aconteceu nos inmenor que a inflação dos últivestimentos, _enfim, o dinheiro
mos meses do Governo Sarney,
O Governo hoje se orgulha de inscrito nas contas bancárias
que chegou a 70, ao% ao mês. tê r utn superá v i t ~fi sca 1 , de dos ínv_estimentos que sofreu
Não deixa de ser uma vitória ter um superávft público. No aquela medida abrupta do Goexpressiva. se considerarmos entanto, a
inflação está em verno Centra1. do Governo da
apenas os números, se apenas torno de 20%.
República. Não sei
nem como
cotejarmos os números, no seu
denominar,
se
denomino
de
conteúdo absoluto, de so para
Pouco 'oàd i aritava anteriormen-te ·seqQestro, se· denomino de con20%. No entanto, também é ver- argumentarmos que muitos paf- fisco ou qualquer nome que
dade que chegamos a 20% depois ses.
como os Estados Unidos e encontremos. _Q fato é que a
de uma série de medidas, de Itália, acumulam todos os anos Nação brasileira ficou
sem
providências,
de decisões go- déficits públicos absolutamen- dispor de uma grande parte do
vernamentais, denominadas Pla- te monumentais. - É claro que numerário.
Isso seria sufino Brasil Novo, Plano Collor, prop-orei o na is ao poder i o, ao ciente para um combate sério à
que, em primeiro lugar,· promo-- potencial
económico
desses inflação. Muitos se conformaveu o mais extremo exugamento pafses.
ram diante desse grande mal,
da liqüidez, o confisco de tocertos de que estavam coDtridas as aplicações, de todos os
A verdade é que hoje o Gover- buindo para a melhora do quaativos financeiros. Essa taxa no df"z que venceu- o déficit dro econômico nacional. Mas a
20% é elevadissima, se consi- público o Governo hoje se or- inflação não parou. Não houve
derarmos que ela está dentro gu lha
de
apresentar
um a
para li s_ação 1 nfl aci onári a;
de uma polftica de recessão, superávit, mas a inflação con~ os salários se aviltam a cada
de uma polftica
recessiva, tinua absolutarbente indomável. dia, _principalmente aquilci que
que,
por sua vez, ao Qerar à
se paga pelo trabalho do serparalisia geral dos negocies e
Também
diziam,
c_om muita vi dor públ ice. Este é hoje o
da atividade produtiva, produz freqüência- os mesmos econo- mais apenado no Brasil. Quem
também o desemprego e o rebai- mistas,
os mesmos porta-vozes mais paga ca-ro pelo fracasso
xamento geral
dos salários. do gr-ande capi ta 1 , a
grande do
P 1ano
Coll o r
é
o
Essa taxa de 20% de inflação é imprensa. o grande empresaria- ·funcionário público federal,
também altfssima. pois estamos do -. não se cansara:m de- dizer principalmente o federal. Note
diante do mais feroz processo que a raiz da inflação. a cau- V. Ex 4 que um Ministro do Sude arrocho, achatamento. com- sa da
inflação estava
nos premo iribunal _Federal
deve
pressão dos salários.
em ge- salários.
Ainda que tamQém ganhar menos da metade do que
ral, dos trabalhadores da ini- fosse verdade que os__ salários ganha um Desembargador de um
ciativa privada, dos servido- sempre correm atrás -da infla- dos menores Estados economicares públicos, civis e milita- ção, ainda que todos saibam mente falando,
o Estado do
res, dos aposentados. enfim, que a inflação sobe. pelo ele- Piauf.
se· cOmeçarmos a raciode
todos
os
ganhos
dos vador,
enquanto os salários cinar no que percebe o Minisassalariados~ Essa in_flação
é sobem pela escada, o fato_ é tro do Supremo, dá para imagitambém muito alta se conside- que - -eStamos ~ t)oj_e di ante d_o__ na r
o que percebe o mais hurarmos que as atividades do ~is feroz. do mais brutal, do milde servidor
ministerial.
Estado,
todas. estão pratica- riiais perverso processo de a- 'Esse acfiatam~nto que v. Ex 4
mente paralisadas. Não há o- chatamento .dos. salário~ dos aborda_ é U(fla· grande realidade.
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Agora, resta saber como sempre sociais e económicos, basta
perguntam, o que fazer agora? que entremos numa loja qualEsta é a grande pergunta, por- quer, num magazine qualquer,
que estamos precisando de ma- numa venda qualquer, e se per,gos, de pessoas extraordiná- guntar ao_ 1 oj i sta, ao ba 1corias gue vislumbrem, nessa es- nista, se está vendendo. Basta
curidao que se formou, uma pe- observar-se a olho·nu, à vista
quena luz gue indique o cami- livre, para se saber que não
nho democratico da Nação. ___ Mai- há ínflação pela demanda, pois
or que o Plano Collor é a pró- não há demanda na medi da em
pria. democrac·ia.
Esta é que que não existe poder aquisitideve ser
agora
a
grande vo, na medida em
que
os
preocupação. Antes de nos pre- salários -volto a dizer- se
ocuparmos com qualquer outro encontram completamente arrofator,
o básico é a preocupa- chados.
ção com as liberdades, a preoHoje, para justificar uma incup,ação democrâ ti ca.
Eu temo
pe'l o que possa ocorrer após se flação de 15%.· 20%, que é uma
consumar· o fracasso de um Go- inflação altissima diante de
verno que não tem nenhum apoio um quadro_como esse que estou
na classe operária, não tem aqui tentando analisar, o emapoio na classe média e agora presariado diz que a, culpa é
E evidente
choca-se violentamente com as dos juros altos.
el i tas. Era este o" aparte que que os juros altos são_ compotinha a oferecer a V. Exa
nente essenc_i a 1 do processo
inflacioOàrio, porque, se o
O SR. NELSON WEDEKIN - Sena- empresariado~
para
comprar
dor Cid Sabóia de Carvalho, em matéria-prima, para ter diprimeiro lugar,
penso que a nheiro para o capital de giro,
Ministra Zélia Cardoso de Mel- para pagar muitas vezes seu
lo, assim como o Presidente pessoal e os impostos. tem que
Fernando Collor de Me11'1o, ao tomar dinheiro emprestado dos
contrário de mostrar seguran- bancos, e, se os furos são alça, como no infcio do Plano tos; precisam ser repassados
Collor -todas aquelas supos- aos custos dos produtos. dos
tas cer-tezas. toda a que 1 a i- bens, dos serviços,
déia de que a inflação seria
Vivemos em um Pais onde--a- esdebelada por um único tiro que
ele tinha na agulha do revól- peculação financeira
voltou
ver -, na verdade, era apenas com toda a força, ta 1 'é a foruma manifestação inicial da- ça dos niveis inflacionários
quilo que hoje está bastante neste momento. Chegamos a uma
clar-o: na verdade.não era se- distorção que é das mais gragurança, era certo sentido de ves da economia do nosso País,
auto-suficiência,
era certa qual seja. os custos financeiarrogância que perpassa o Go- ros das empresas são custos
ve~no
em todas as suas ações, mais altos do que os custos
e~todo o seu discurso, em topara pagamento de pessoal. As
daa-. as ~.suas providências, em empresas, para sair das suas
todas as suas açóes.
dificuldades econOmicas e financeiras, arrocham, comprimem
v. ExA tem razão. o superávit os salários dos seus trabalhaapregoado pelo Governo e, na dores, a fim de poderem pagar
verdade,
consegu"ldo às custas juros
aos
bancos
e
às
do congelamento dos salários financeiras.
dos servidores civis e militares, dos aposentados, é feito
Não há, portanto,
i nf 1 ação
à custa da paralisação de to- pela demanda. Essa tese dos
das as atividades do Estado, juros altos. dos empresários,
ou seja, há alguém que paga a pode- atê---~;-er·_ verdadei:ra. Por
conta deste combate a infla- sua vez, o Governo justifica,
ção, tal qual existia alguém culpa e respOnsabiliza o emque pa~ava a conta no tempo da presariado nacional, dizendo
inflaçao de 70, 80% ao mês. Ou que, num momento de crise como
seja, as mesmas pessoas, os este,
na ânsia de repassar os
mesmos brasileiros: os assala- seus custos e de manter as
riados em geral, os pequenos e suas taxas de lucro, abusam
médios produtores rurais, os nas remarcações dos preços dos
micro e pequenos empresários, seus bens e serviços_.
aposentados, servidores públicos.
Sobram, evidentemente. apenas
essas duas justificãtivas para
Uma das teses,
Senador Cid taxas__ tão a 1 tas de i nf 1ação:
Sab6ia de Carvalho, que os os juros altos· e a remarcação
mesmos economistas conservado- abusiva dos preços.res. os mesmos porta-vozes do
PermiGoverno sempre disseram era. 0 Sr. Afonso ·sanCho
que a inflação se dava pela te-me V. exa um aparte, nobre
demanda, por um excesso de de- Senador?
manda, ou seja, em havendo um
excesso de compras, os preços
O SR. NELSON WEDEKIN - Esta é
tenderiam a subir. Hoje não se a minha tese. Tanto o- Governo
precisa consultar as estatfs- quanto o empresa r fado tê-m raticas. bastam os indicadores zão. porque não sobra mais ne-
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nhuma justificativa, não há
mais nenhuma _desculpa. Todas
as grandes teses que justificam altas taxas inflacionárias
estão esgotadas. menos a tese
'dos juros altos e a tese da
remarcação abusiva dos preçosp
Penso mesmo. não _em defesa do
Governo, porque todos sabem
que sou do PDT e faço oposição
a este Governo, desde a inflação de 70% e 80%, ao tempo do
Governo Sarney, sempre Considerei que o componente essencial da inflação não era outro
senão a ganância, a voracidade, o apetite do empresariado
por altos lucros,
num pais
onde a taxa de lucro é maior
do que em qualquer outro pafs
civilizado deste Planeta.
Concedo o aparte ão nobre Senador Afonso Sancho.

O Sr. Afonso Sancho - Senador
NeJson Wedekin, depois de ouvir as suas declarações, acrescentadas às do Senador Cid
Sabóia de Carvalho, vejo o pa-·
vor neste nosso País. A situação é calamltosa. No entanto,
se vou. à Argentina,
muito
pior, se vou a uma das nações
mais fortes do mundo, os Estados Unidos da América do Norte, também a situação é séria.
Há rece_ssão, déficit público e
inflação aumentando. Se se vai
à Inglaterra. ·vê-se o desem~
prego como algo bárbaro. E
tanto ·que a Primeira ·-Ministra
Margaret Thatcher está ameaçada
de cair exatamente por
1 sso.
Indo-se
à
França,
encontrar-se-á. a mesma coisa.
No Canadá, também há recessão.
A meu ver, o pavor do brasileiro é ainda o menor entre
todos os outros .. o Senador Cid
Sabóia de Carvalho disse, há
pouco, que a inflação continua
aumentando.
Se isso tivesse
ocorrido, a esta altura estariamos com 400%. No entanto,
estamos entre 15% e 20%, ainda
não
está
bem
certo
o
percentual. V.
Ex 4
falou em
20%, está correto. A infTação
pode chegar a este patamar,
mas não continuou aumentando.
Sei que as dificuldades são
enormes. Há de se convir que o
Presidente Fernando Collor de
Mel lo e sua eguipe encontraram
o Pafs num verdadeiro caos.
Sua Excelência tem procurado
fazer o máximo. Até aceito não
tenha havido aquele entendimento maior, talvez por troca
de informações erradas -porque
mas não devemos subestimar o
trabalho que está sendo feito.
Ao final, encontraremos os caminhos certos,- a:--- coerência
deste Governo tem-sido patente, e tudo que se faz de forma
coesa resulta em acerto. Lamento muito- esse pessimismo do
ilustre Senador Cid Sabóia de
Carvalho, aumentando em iOO%,
-criandó um verdadeiro pavor.
Há situações muito piores lá
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fora,
em pafses que estiveram
em situação muito melhor do

que o Brasil, que estava mesmo

no caos, com a corrupção,
era
a inflação de 100%, era o desregramento de tudo era um País
abandonado.
Depois de um ano,
poderemos fazer uma cobrança

mais enérgica, mas este perío-

do inicial é de acerto, de re-

ajustes,

porque

a situação é

muit·o difícil e, para completar,
veio essa crise do Golfo

Pérsico, que mexeu
os países. Ainda

com todos
estou confiante e peço a V. Ex 4 , que é
um senador respeitável, competente e sério, tenhamos um

pouco

de paciência e ãguardemos que tudo entre nos seus
eixos.

O SR. NELSON WEDEKIN - Sena-

dor Afonso Sancho.
creio que
V.
Ex~
fala muito mais pela
projeção dos seus desejos,
da
sua vontade, que também são os
meus desejos a minha vontade,
que este Pa 1s vá bem, que encontremos o nosso caminho,
do
que propriamente faz referência à realidade que aí está.
Não estou sehdb pessimista,
est·ou aPenas fazendo referência a dados,
a
indicadores
econômicos. V. ExA mesmo con~
corda que a inflação está em
20%. Meu pronunciamento é muito-claro a este respeito, pols
disse,
em termos absolutos,
que, evid~ntemente, uma inflação de 80% é maior do que uma
de 20%.
Entretanto,
é preciso considerar o conjunto das medidas,
das providencias daquilo que
se convencionou chamar de Plano Collor, de Plano Brasil Novo, o arrocho que se deu nos
ativos, nos salários, a recessão que se impõe ao Pafs, o
congelamento dos salários dos
servidores, a paralisação dos
negócios -em geral, tanto dos
negócios privados quanto ao do
Estado,
para dar um resultado
medfocre, um resultado ~ffio,
porque 20% é uma altíssima
taxa de inflação aqui como em
qualquer lugar do mundo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secllo
lOs
seus
equívocos
monumentais. Esse conjunto de
políticas leva o Pais à sua
parªlisia, ~arque essa forma
de combate a inflação não deve
ser a de um
Governo
que
governa.
Qual é a funcão dos governos?
Dar
condiçÕes
de
vida
razoáveis à sua ~op~_l ~ç~_o.

o Governo que- v. Ex~ defende,
e do qua 1 -v. Ex.il. aqui é L i der,

é um GOvernõ que nada fez_ por
essa população, por-que em nada~ em nenhuma virgula, em nenhum centímetro,
melhorou a
vida de nenhum brasileiro, a
não ser daqueles que são os
aquinhoados pelo acúmulo, pela
concentração de renda,
cujos
níveis,
cujos índices se tornam cada vez mais agudos,
de
modo a nos enver-gonhar.

o nosso Brasil, o· nosso País,
hoje, é o de mais alto grau de
concentração
de
renda
do
mundo.
Há di as, senador Afonso Sancho, 1 f num j orna 1 , não 1 embro
qual era, que apenas dois paises, se não me engano Honduras
e serra Leoa. tinham índice de
cohcentração de renda maior do
que o Brasil. Com a· divulgação
dos dados recentes do IBGE-.
daquela pesquisa nacional de
amostras por domicílio,
agora
ostentamos o titulo infeliz, o
titulo trá9ico de campeão da
concentraçao de renda, no momento em que todos os indicadores sociais pioram.

m.

~
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Senador Afonso-sancho. não é
o fato de ser pe~im1sta,
m~s
também não· se pode tratar da
projeção dos meus desejos.
Se
eu aqui
viesse para fazê-la,
eu diria: "TOmara que o Governo vã bem" . Mas o Governo se
equivoca e, pior, dé uma forma
arrogante, ·
aUtó~suf i c i ente,
porque a ninguém
consulta,
porque a todos trata de forma
unr ta-nto truculenta; como faz,
por exemplo, esse Sr. CláUdiO
Humberto;~_como faZ_
o:- .próprio
Presidente da República. s.~nn
do um pouco até daquilo que
deve ser um prfvilégio de sua
Excelência,
uma prerrogativa
de
comportamento com certa e1e~ãncia, porque ele
continua
nos palanques, como no domingo
passado, fazendo um discurso
que não diz bem com a figura
do Presidente. _da República._
Ele tenta falar mais-alto, dizendo que não tem
nenhuma
"canga".
Ninguém
colocou
"canga" nenhuma sobre as cos·.;.
tas do Presidente da República; ao contrário, mesmo diante
de
todas as irregularidades
1egais, mesmo diante de todas
as inconstitucionalidades do
plano Collor,
este Congresso
deu um crédi t·o de confiança ao
Presidente da República.
a
esse plano,
que, entretantO,
está dando nissb que estamos
vendo. "Não sou eu que digo.
não é uma projeção, não é uma
opinião.
São dados reais,·a
realidade brasileira que V.
ExA conhece tão be~.

O

SR. AFONSO SANCHO- Permi-

te-me V.

Ex~

um novo·aparte?

o Governo que V. Ex.il. defende O SR. NELSON WEDEKIN - Concecom mui to ardor,
com mui ta do a v. Ex~ o novo aparte,
se
competência,
mas de uma forma assim o desejar.
inglória, não melhora a quali-dade de vida dos brasileiros,
O Sr. Afonso Sancho- Senador
Nelson Wedekin,
concordo em
nem distribui a renda.
número e grau com V. Ex~ quanO principal problema deste to à concentração dé renda.
Pafs, tenho a certeza mais ab- Embora sendo empresário, consoluta do que voo dizer a V. deno totalmente a concentração
Ex~ e a esta Casa, é a concende
renda.
V.
Ex~
pode
tração
de renda dramática. observar ...
perversa, cruel, extremada,
e
sobre
isso, em cima dessa
O SR. NELSON WEDEKIN
Então.
questão da distribuição
de precisa condenar as políticas
Sei
que os_ d~mais pafses- renda,
o Governo nada faz, do seu Governo, por-que todas
Inglaterra, Argentina, Estados nada propõe, a não ser uma su- -elas são co-ncentracionistas,
Unidos-, como V. ·Ex~ referiu, posta modernidade,
a não ser são concentradoras da renda.
têm os seus problemas.
Mas a um suposto neoliberalismo, que
minha obrigação,
como parla- é uma doutrina económica supe- -0
sr. Afonso Sancho - ~o
mentar e como brasileiro,
é _rada historicamente, não neste contrário! Veja Ex~ quais sao
os
empresários
que estão crifazer referência aos problemas século, mas no século passado.
do meu Pafs. Os problemas dos A idéia do latssez fatre, a ticando ·o Presidente ...
argentinos me interessam, mas idéia de deixar que a econoO SR. NELSON WEDEKIN- Pratià distância. Os problemas dos mia, ela mesma,
se resolva,
Estados Unidos,
os do Gol_fo encontre os seus caminhos, to- -camente todos!
Pé,rsi co também rile
interessam das essas teses estão dando em
como ser humano. No entanto, nada,
O Sr. Afonso Sancho - Não são
estão dando na inflação
preci s_o fazer desta tribuna, de 20%.
são
A -· tese
da
nao- os pequenos empresários,
como senador,
bomo homem pú- interferênc1a do Estado está exatamente aqueles que concenblico, uma análise dos p~oble de novo no abuso da remarcação tram as rendas, e eles estão
mas do nOsso Pafs, e me refe- dos preços,
no-sacriffcio da sent 1 ndo uma pedra no sapat-o,
rir às brutais contradições•do população, no desemprego,
nos que foi posta com a
liberação
Governo que· V. Ex.D., de for-ma indicadores sociais cada vez da 'importaçã_o de cimento,- com
muito competente, muito perti- mais graves, a população vi- a liberação da importação de
~az,
porém um tanto inglória, vendo de uma fo~ma cada vez outros produtos. Ent~o. o Predefende, pelos seus erros, pe- pior.
sidente está lutando
muito
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contra a concentração de ren- dade e distribuir a rénda, mo- do Presidente Collor de Mel lo.
da, mas com isto Sua Excelên- dernidade é dar salário, ·criar ouvi o seu pronunciamento é os
cia enfrenta uma guerra, por- um mercado de consumo interno, apartes do nobre Vice-Lfder do
que o nobre colega sabe que a um mercado de masSas, até na Governo,
- Senador
Afohsõ
grande imprensa nacional ter- .1 i nha que dever i a interessar Sancho. Na semana passada, fiz
mina defendendo esses podero- às elites deste País, até na um pronunciamento nesta casa
sos,
não defende o Presidente linha que deveria interessar sobre a fome no Bras 11 , com
da República. Não! Então, nes- ao gr_ªnde empresa ri ado deste dado-s do GATT. mostrando que,
_
ta parte, comungo ,com V. Ex~. País.
no Nordeste, 5% da população
pois entendo que deve haver
concentram em suas mãos qua.se
Deveri_a_ interessar ao grande toda a renda da região, en1,.1ma desconcentraçã_o de renda.
E imoral o que ocorre em São empresariado deste País, Sena- quanto oS miSeráveis, aqueles
Paulo, onde 80 pessoas repre- dor Afonso Sancho, uma- reforma que passam fome, e que _somam
sentam 90% do PIB nacional. agrá_r i a, porque a
reforma. 46%
da
popu 1ação.
ganham
Não podemos continuar desse agrária não -e prerrogativa de salário, dinheiro esse que mal
jeito. Essas pessoas. esses país socialista. tem de pais dá para sobreviver. Essa triscidadãos, esses cavalheiros, comunista,
como aqui se guer terealida_de não foi
criada
quando atingidos, usam todos dizer. E do capitalismo. So se pelo Presidente Fernando Calos mecanismos que têm. para tem um mercado de massãs, só lar, isso vem de longe. Isso
destruir o Governo. Por tsso é se tem um mercado de consumo, vem
dos governos passados.
que a 1 guns
hoje _já são, como melhor- dizenáo.- todos os paí- Tenho-me sol"idarizado com as
se
diz, persona
non
gra- ses capftalistas como o_ Japão, crfticas feitas nesta Casa, em
ta, porque o cidadão acusar e inclusive qs Es-tados Unidos, o _r-azão do que dizem
alguns
não provar é terrfvel. O se- campeão-do-cap-italismo, a isso secretários
ou
ministros,
nhor fu·. ano dizer que isto é chegaram a partir de uma re- quando afetam o Legislativo.
uma cilada, o outro dizer que forma fundiária.
Como aconteceu naquela vez em
há 1 adrão'. . . Vamos dizer o noque o Secretário Joãó santa na
Aqui
ries
te
Pa
i_-s.
r-eforma
me, vamos dizer quem são os
disse 9ue demitiria 360 mil
ladrões, porque af melhora a -fundiár·i a, reforma agrária é funcionarias.
Eu
disse:
é
situação. Então, nessa parte, coisa de comunista, é algo ter:rorismo.
Já pas~ei por tstalvez o Presidente pense i - diabólico para ser exOrcizado so, Sr. Senador. Ful cassado e
gual a v. Exll Não pode; sena- pela
grande imprensa. pelo safa nas listas. Então, tenho
dor,
de uma hora para outra, grande cap'i tal. Digam-me o que autoridade para falar: Concoracabar com vícios do t~mpo do f_oi
feito pelo Governo Cal lor do com V. Ex~. em alguns aspecImpério. Não pode. Tem-se que em-termos de reforma agrária? tos. mas é prêCiso um pouco de
1 utar ...
Nada, absolutamente nada, ne- paciência, _não só por V. Ex 11 ,
nhuma palavra e nenhum gesto. como por esta casa. o PresiO SR. NELSON WEDEKIN - Sena- Isso é .o_ pior.
dente da República está sendo
dor Afonso Sancho, agréfôé-ço,
acossado por todos os lados.
mais uma vez. Veja V. l;_x~ apeo Sr. Afonso Sancho
FeZ Tem praticamente 8 meses de
nas o seguinte: os médios e muitos- assentamentos.
governo. Tratamos da dívida
microempresários não reclamam,
externa, e a comissão que esporque não _têm uma tribuna,
O SR. NELSON WEDEKIN - Os tuda o assunto no_Senado está
porque não têm espaço na gran- mesmos assentamentos que vi- aprovando e.s ãti tudes tomadas
de imprensa V.
Ex~
pode .ter nham sendo feitos pelo Governo pela Ministra Zélia Cardoso de
toda a certeza de que os pe- Sarney, absolutamente insufi- Mel lo,
que discute nossos déquenos.
médios
e cientementes à política agrf- bitos no exterior. O problema
microempresários têm uma si- cola, à po-lítica rural. Não no país - COmo diz o Senador
tuação
infinitamente
mais existe crãdito para a plantio, Afonso Sancho - é que, nos godramática
do
que qualquer para o custeio, para os inves- vernos passados. esses oligogrande empresário.
timentos da agricultura.
pó11os nunca reclamavam, porque ganhavam, não só nas.suas
Sei, e está no conteúdo do
No ano que yem, vamos ter uma empresas. o que queriam, como
meu discurso, que o grande em- quebra de 20% a 30% da produ- nas bolsas, nas notícias planpresariado nacional, as elites ção de grãos; este é o hori- tadas nos fins de semana. Este
deste Pafs são absolutamente zonte que se avi"zinha; não a- governo está lutando. Sei, noinsensfveis ao sofrimento do dianta d_izermos gue é visão de bre Senador Nelson Wedekin,
povo, são elites atrasadas
pessimista ou ot1mista. Seria- que há muitos erro-S. -V. ExA,
este é um aspecto que é verda-- dor Afonso Sancho. O fato é assim como outros senadores da
deiro -, são elites cegas, que no ano -qoé vem faltarão Oposição, está aqui para mossurdas ao sofrimento da popu- alimentos
à
mesa
dos trar esses
erros.
o
que
agradecemos.
V. Ex~. tenho
lação, mas condenadas na pala- brasileiros.
vra e não no gesto, e não nas
certeza,
irá fazer
justiça
medidas, e não na política, e
O Sr. Ney Maranhão- Permite neste ponto: o ~residente talnão nos ates; nos ates, nada. V. Ex~ um aparte?
vez esteja errando em alguns
aspectos - o.que será conserPega-se todo o conjunto de
O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. tado -. mas não está errando
medidas do denominado Plano Presidente, não quero deixar por falta de patriotismo, porBrasil Novo, Plano Collor, e de cónceaer o aparte ao Sena- que a·sabotagem nessas áréas é
não há uma única vfrgula que dor. Ney Maranhão. Em seguida, muito forte. v. Ex~ está vendo
distribua melhor a r~nda, esta me encaminharei para o final o problema dos oligopólios.
é a realidade. Libertar impor- do meu pronunciamento.
qoe essas pessoas não aceitatação, apresentar como um asvam nada a não ser ganhar cada
pecto da modernidade uma Fer- -o Sr. Ney Maranhão- Peço ao dia mais. Portanto. nobre Serari. no Salão do AutomóVel, Sr. Presidente apenas um pouco_ nador ---e peço desculpas pelo
de um milhão de dólares, Como de
paCiência,
pois
qerei fato de o meu aparte ter sido
disse há dias um co-lega nosso, rápido.- Agradeço ao nobre Se- um pouco· 1 ongo , essa mi séisto não tem nada de moderno. nador Nelson Wedekin, a quem ria, essa fome que se instalou
estou ouvindo cqm a devida a- neste País não aconteceu em B
Modernidade, pelo menos para tenção, bem como a toda a meses.
Senador
nós, do PDT, pelo menos para Casa. -_Sei que V. Ex~,
mim, é que a população consiga Nelson
Wedekin, parlamentar
O SR. NELSON WEDEKIN - Senaviver, consiga sobreviver nes- _qt.Je faz _oposição, mas uma opo- dor Ney Maranhão, é mals do
ta crise que aí está. Moderni- -sição construtiva, ao Governo que evidente que V. Ex 4 não
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tem desculpa alguma a pedir.
Se alguém tivesse que pedir
desculpas, talvez devesse ser
eu próprio, porque demorei a
lhe conceder o aparte. Se nós
dois tivéssemos que pedir desculpas,
seria certamente ao
Presidente destes trabalhos,
porque já avançamos no tempo
regi menta 1 ,
Quero

a·V. Ex 4 que em

dizer

nenhuma parte do meu

di sc_ur-so

responsabilizei o atual Governo por todos esses indicadores
sociais

e

.econõmicos

negativos. É verdade,, sim: são

apenas 8 meses de governo.
Quero exatamente dizer que o
conjunto dessas politicas, a
meu jufzo, na minha opinião,
leva a uma concentração ainda
maior da renda, sacrifica ainda mais assalariados, produto-

res
rurais,
pequenos
e
microempresários, aposentados.

servidores públicos. Portanto,
prejudica a maioria da popuia-ção, esses qüe trabalham,
esses
que realmente fazem a
grandeza e a riqueza do País.
Neste sentido é que digo- e
faço aqui o papel de oposição
-que o Governo está equivocado no conjunto dessas polf:icas,
porque esSas políticas
são, decididamente, ainda mais
concentradoras da renda e da
riqueza,
pois
apresentamos
este dado e_scandoloso: 1% Qa
população detém 17% da renda
nacional,
ao
contrário de
qualquer país do mundo.
Essas
políticas,
esse conjunto de
- ..-po-1-í ti cas, essas-medí das todas
1evam a uma concentração ainda
maior de renda e
de riqueza.
Encerro estas minhas palavras,
Sr. ·Presidente.

O principal equívoco do Governo não está no conjunto_ das
suas políticas. Está naquilo a
que me referi
de passagem,
está nessa auto-suficiência em
não consultar ninguém.
O nobre Senador Afonso Sancho
e todos os que defendem o Governo
provavelmente tiveram
notícia, é certo que tiveram
notícia,
do conjunto daquelas
medidas do Plano Collor quase
em igual tempo que eu, que era
da oposição. Hoje se prop5e o
chamado pacto, o entendimento
racional, quando, se se quisesse chagar a uma polftica
saudável para a economia do
Pafs e para a vida dos brasileiros, o pacto, o entendimento deveria ter sido proposto
antes .. Chamar os traba 1 hadores,
o empresariado, e o ConQresso Nacional
completamente
a margem ... Senador Ney Maranhão, v. ExA me desculpe,
mas
V. Ex~ fica à margem deste Governo, as decisões são fechadas,
herméticas,
as decisões
são, nessa medjda,
autoritárias,
não há consulta, não há
diálogo,
portanto,
não
há
entendimento.
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Percebo,
Senador Afonso Sancho, a intenção de V.
ExA em
pedir-me,
um aparte. Lamentavelmente não tenho condições
de concedê-lo. V. ExA poderá
depois falar como Líder do
Governo.-

Assim, houve este O_~sejo, mas
não foi-possível. Sei que alguns' não f·or-am por resssaca de
eleição, outros não· foram porque pensavam que as coisas não
dariam certo e,
quanto pior,
melhor.

Esta é a opinião que queria
deixar exatamente a V.
ExA e
ao Senador Ney Maranhã_o: que o
Governo se abra um pouco,
que
tenha um Rouco de humildãde,
que CPOSUlte um pouco outros
se tores,
q_ue ouça aquilo-que
se est~ dizendo em outros parlamentos, nesta Casa, em todas
as casas Legislativas do País,
que leia o que está escrito
nos jornais, nas revistas de
circulação nacional
e ouçaporque isto também é muito
fácil de fazer- o conjunto-da
população b~asileira.

De forma que presto este esclarecimento ao nobre Senador
Nelson Wedekin,
para que não
ficasse esta dúvida de que o
Governo não quis o pacto. o
Governo quiS O pacto desde o
começo.
-

Tenho certeza de qUe, mudandõ
o método, saindo um pouco dessa auto-suficiência, dessa arrogãrtCia,
desse "se
bater,
leva",
será bem mais fácil a
este Governo encontrar o_ cami-_
nho a
que V. EK~ se referiu,
como uma projeção dos seus desejos,
como -uma projeção da
sua vontade, que também e minha,
que- também é méu desejo
de que este Pafs vá bem ~ que
a popu 1 ação_ bras i 1 e 1 r a tenha
uma qualidade de vida digna.
(Mui to bem!)
Dufoáfíte- o_ discurso dd Si>.
Ne I son _Wedek r n, o Sr.
Pompeu dé Sousa; 3g Secretá-

rio,
deixa a cadeira da
presidéncfa, que é ocupada
Antônfo Luiz Maya,
Suplente de Secretário.
pelo Sr.

O Sr~ Afonso Sancho
Sr.
Presidente, como Lfder, peço a
palavra para explicação passoal.
O SR.

PRE~SIDENTE

iz Maya) -Com a
~xA, como Líder.

(Antônio Lupalavra

v.

o SR. AFONSO SANCHO (PFL-CE.

Como Lfder.
Para explicação
pessoal.
Sem
revisão
do
orador. )
Sr.
Presidente,
gostaria de prestar um eSclarecimento ao meu estimado amigo Senador Nelso~ Wedekin.
o Governo desejou realmente
fazer um pacto quando assumiu.
Convocou aS 1 i de ranças de to·;
dos os partidos, mas não encontrou o apoio necessário.

o

Sr.

Cid

Sabóta de Carva-

lho- Sr. Presidente,
palavra pela ordem.

peço

a

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) -Tem a palav~a V.
Ex•

O SR.

CIO

SABÓIA DE CARVA-

LHO (PMDB-cE.) Pela ordem.
Sr.
Presidente, havia me inseri t-o-·- como orador o estou vendo que a minha palavra será
prej ud_i cada ê, assim, se prejudica o meu estado, porque
falo aqui pelo meu estado.
-Hoje, nesta sessão.: permitiuse que todas as palavras extrapolassem o tempq regimental, de tal sorte qu~ fica o
prejuízQ do orador que, neste
mom~nto fala, pela ordem.
oueró levar o meu protesto.
acho gue i s_so é àbSurdo,
1 sso
não e admissfvel
no Senado
_Federa 1 • Esta é Cã.sa de tOdos
os estados e o meu estado precisa de voz.
Meu estado tem
muito que falar nesta sessão e
eu protesto e não aceito falar
às moscas, depois da Ordem do
Dia,
Requeiro a V. Ex 4 que reconsidere este desrespeito a um
Senador da República.

O

SR.

PRESIDENTE (Antônio

Luiz Maya) - Coloco a proposta
do nobre Senador à consideração do Plenário. (Pausa.)
Não havendo quem faça objeção, -tem V. ExA a pa 1 avra.

O
SR.
CIO
SABÓIA
DE
CARVALHO (PMDB-CE. Pronuncia o

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
senadores,
não
poderia deixar de vir à tribuna, esta tarde,
para trazer
assuntos que dizem respeito ao
Estado- do Ceará.
·

Sabe,
V. Ex~. comÓ é diffcilEntão,
~sta
culpa não é do
Governo. E preciso que fique a situação -do Bras n , nessa
bem claro isto: o Governo de- vinculação do-homem para com a
sejou fazer esse encontro.
O natureza, Estamos, ·outra vez,
Governo f~1ou com o-or. Ulys- diante
de
um
quadro
ses Guimarães, falou com o Dr. constrangedor: a seca que asFranco Montor·o,
falou com a so 1 a o Nor-çjeste bras i 1 e iro.- E,
maioria dos presidentes
de no Nordeste brasileiro, um dos
partidos que se deram à humil- estados mais atingidos pela
dade de falar com o presidente irregularidade do-clima é exaeleito.
ta~ente o Ceará.
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Estou chegando do meu estado,
ao
qua 1
dou
assistência
sistemática, faço questão de
manter contato com as entidades do meu estado, sou homem

deste bras'il e·i r o,
tOda· essa
região,
tudo isso é esquecido
pelo Poder central. Por 1sso,
fiz questão,
Sr. Presidente,
de trazer a minha voz,
neste
que se vincula a um cantata momento,
ao Senado Federal
sempre repetido com as mais para clamar por uma palavra do
diversas camadas sociais, e o· Presidente.
O Presidente deve
clamor que chega do interior uma palavra ao Nordeste brasido estado é o clamor do deses- leiro, os Srs. Ministros devem
pero, é o medo da miséria, é o uma explicação ao
Nordeste
medo de ver repetir-se aquele brasileiro.
quadro dantesco tantas e tano que vai haver, neste Govertas vezes registrado.
no, como atenção do GovernoMuitas críticas têm sido fei- Federal
ao
Nordeste
tas ao Governo Federal, críti- brasileiro?

cas.

evidentemente,

de cunho

genérico. Falamos de uma inflação que não é um problema
deste ou daquele estado, abor-

damos

o

problema atinente ao
Plano Collor, que é de toda a
Nação, pois, por mais que esse
plano fracasse e que_ leve, por

exemplo, o Estado ae São Paulo
a uma situação difícil. essa
situação nunca será comparável
ao fracasso da natureza do
Nordeste do Brasil.

o que espanta, Srs. senadores, é que, ao longo dos an~s.
com o passar de tantos e tantos anos, com o existir de órgãos, com o existir das verbas
orçamentárias, não há solução
para o Nordeste . bras i 1 e iro·.
Ficamos sempre nesSa situação
de abandono.
Quero pedir aqui, ao Governo
Federal, que imediatamente designe um assessor, ou vários
assessores P.ara que verifiquem,
de imediato, a real situação do Nordeste brasileiro.
A devastaçã~ da natureza, os
atentados ao meio ambiente, os
desmatamentos que atint:;~iram o
Brasil. todo o desequ1líbrlo
natural· ofende diretamente o
Nordeste brasileiro. o destruir da mata atlântica, o falso
reflorestamento, o reflorestamento que não houve, tudo -isso
atinge basicamente o meu estado e os estados vizinhos, os
estados nordestinos.
Recebi,
hoje, em meu gabinete, uma série de correspondências,
vêm mensagens de ·todo o
estado, sem falar nas ligações
telefônicas que recebo em minha residência e em meu escritório, na cidade de Fortaleza,
Capital do meu Estado.

Uá há o desespero ante a pro-

·ocre r-o- cTãmar- ao Governo·· Fede ..
ral pelo mais- profundo respeito _que deva deferi r a _.toda região, já entrando em contato
com os~ Srs. Governadores, na
previsão de ~ue teremos mais
um ano seco,
o ano de 1991.
Possivelmente, será um ano seco.,
um ano de miséria, um ano
de deSeSpero, em todo o Nordeste do Brasil.
Erã-----o--C::IIJé- t-;n-ha a diZer, sr.
(Muito bem!)

Pres_i9~i~-~~-

SR.
P~ESIDENTE
(Antônio
L.Jiz Ma:,to) --co.nsultaria g.. nobr~
SenadOr Ney Maranhao se
poderia falar após a Ordem do
Dia,
ou gostaria de falar
antes.
O

o

Sr..

Ney

Presiden~e.

Maranhão

falarei depois
Ordeni do Dia.
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sr·.

da

O SR.
PRESIDENTE
(Antônio
Luiz Maya) --.Sobre à Mésâ, requer i ment·o qUe será lido pele
Sr. 1~ - Secretário.

~

-É 1 i dO o Ses;úi nte-

REQUERIMENTO NO 433, DE 1990

Tenho a honra de comUnicar a
Vossa Excelência que, a partir
desta data, pas_so a 1 ntegrar a
bancada do Partido da Mobilização Nacional - PMN.
Atenciosas saudaÇõeS,
-sa 1 a daS Sessões, 20 de no- .
vembro
de
1990.
Senador Leite Chaves.
O SR.
PRESIDENTE
(AntOnio
Luiz Maya) A -comunicação
lida vai à publicação.
Está esgotado o tempO destinado ao Expedi~nte.
Estão presentes
SrS-.- Sehadores.

na

Casa 48

Passa-se à
ORDEM DO DIA

Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N2 94, DE 1·990
(Em regime de urgência, nos
termos do art.
336,
c,
do
Regimento Interno)
DiscUSSão,

em turno únide -Le-i
da
de- 1990 (ri~
5. 808/90,- ·na
CaSa
de
__origem),
de iniciativa do
Pres1dente da
República,
que dispõe sobre a distribuição de efetivos de Oficiais da Marinha em tempo
de
paz
(dependendo
de
parecer).
CO, -do PrOjeto_
Câmara n-2- 94;

Sol i Ci to ao·_nobre Se-nador 0ziel Carneiro o parecer da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.

Requeremos nos termos do artlgo 336, alínea c, do Regim9rito- Interno, urgência para a
Mensagem n 2 125, de 1990-DF,
que autoriza o Governo do DF a
contratar empréstimo interno
junto à Caixa Econômica Federal,
no
valor
de
138.208.100,00 BTN.

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS PA. Para emitír parecer.)
Sr.
Presidente, SrS. Senad-ores, com a Mensagem n~ 743, de
18_ de outubro de 1990. o Presidente da RepúbliCa submete à
apreciação do Con~resso Nacional proJeto de le1 que "dispõe
sobre a distribulção de efitivos de Of_iciai.s da Marinha em
tempo de paz" .

Sa 1 a das SeSsões, 20 de no'vembro de 1990. Iram Sarai-

-A
exposição de motivos subscritos pelo titular da pasta

Maranhão.

competência ao Chefe da Nação
para,
anua.lmente, fixar os- efetivos
de
Oficiais
da
Marinha.

va

Ronan Tito - Fernando diretamente interessada esclaHenrique Cardoso- Odacir Soa- rece que as- Leis n~s 6:923/81 ,
res - Mauricio Corrêa - ~y 7.151/83 e 7.3Dr/85 deferiam

dução que não haverá - uma safra que é fracionada, muitas
vezes, e quebra todas as expectativas, mesmo_ qu_ando __estas
não_ são das mais otimistas.

O SR: PRESIDENTE
(AntOnio
Lui; Maya) - ESse r~querimento
sera votado após- a-brdem do
Dia, na forma do art.
340,
item II, do Regiment;t Interno.

O Governo Federal, na verdade, tem sido omisso para com o
Nordeste.
Não é o GovernO Federal de agora apenas,
o Governo Federal, de um modo geral, desde a Coroa,
desde o
Império, o Ceará e todo o Nor-

Sobre- a mesa, comünicaçãb que
vai
ser lida p~lo ?r._ .. 1-'!.
Secretãr i o~.- . -

É lida a seguinte
Senhor Presidente

Com o advento da Lei FUndamental de 1988, esta faculdade
teria sido revoQada na conformi~ade do disposto no art·.
-25
do At_o das Disposições Constitue 1 o na is Transi-tórias.
"Art.
2.5.
Ficam revoga- das. a parti r_ de cento e
oitenta dlas da promulgação
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da Constituição,
sujeito
este prazo a prorrogação

por lei, todos os dispositivos
legais que atribuam
ou deleguem a órgão do Po-

der Executivo competência
assinalada pela Constitui-

ção ao Congresso Nacional,
especialmente no que tange

à:

Em discussão
turno único.
Em discussão.

ação normativa:

II -

alocação ou transfe-

rência de recu_rsos de qua 1-

quer espécie.

11

•

Considerando que a movimentação dos oficiais é atividade

inerente

ao

Poder Executivo,

impõe-se agora restabelecer
norma autorizadora.

(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

(Em
regime de urgência, nos
termos_do art.
336.
c,
do
Regimento Interno)

Discussão. em turno único, do Projeto de_ Lei do DF
60, de 1990. de i-niciativa do Governador do Pistri to Feder_al. que autoriza
o Poder Executivo a abrir
créditos adicionai-s até o
li mi te
de
Cr$
23.478.444.000,00 (vinte e
três bil_hões,
quatrocentps
e setenta e oito milhóes,
quatrocentos e
quarenta e
quatro mil cruzeiros), e dá
outras providências (dependendo de parecer).

Em votação.

- n.2.

a

SenadoreS que o aprevam
queiram
permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte
aprovado:

receber

Deputado

Os~ar

DE LEI DA CÂMARA
NQ 94, DE 1990

iniciativa sob exame, além

do propósito já enunciado e
expressamente referido na ex-

posição de

escopo:

(NQ 5.808/~0. na

Casa de origem)

parecer oral do
Leitão.

motivos,

tem

por

explicitar que adistribuição dos efetivos realizada na conformidade do
art. 1A constitui
referência para fins de promoção e
aplicação da quota compulsória; e
possibilitar ao Poder
Executivo a 1 ter ar os .1 i mites dos postos previstos em
lei, em até dez por cento,
quando necessário à manutenção do fluxo regular e
equilibrado da carreira.
Em sfntese,
o projeto vers~
sobre assunto da economia interna do Ministério da Marinha.
espec 1 fi camente no que
tange ao pessoal militar. Trata de restabelecer competência
intrinsecamente
executiva,
possibilitando assim às autoridades da área velar pelo bom
desempenho das at1 vi dades que
lhe estão afetas.

o projeto

PRO~ETO

No âmbito da Câmara dos Deputados, a matéria foi
aprovada

A

PROJETO DE LEI DO DF
N 2 60. OE 1990

projeto, em

· Os srs-:

I -

após

o

De Inic-iativâ do S-enhor
Presidente da República

Qu'!fta-feira 21

Solicito
ao nobre Senador
Mauro Benevides o parecer _da
ComissP,o do D_jstr;ito Federal.-

0

SR. MAURO BENEVIDES (PMDS
CE. Para emi_t 1 r parecer.)

Dispõe sobre a distribui- Sr. Presidente, Srs. Senadoção de efetivos de Oficiais res, trata-se d.e projeto encada
Marinha em tempo de minhado pelo Senhor Governador

paz.

O Congresso Nacional decreta:
Art,
1 ~ cab'erá aO Podêr Executivo dlstribuir, anualmente,
o efetivo de Oficiais,
por
poS-tOS~ nos diferentes
Corpos
e Quadros da Marinh_a, _de que
tratam as Leis nAs 6.923,
de
29 de junho de 1981, 7.151, de
1S1. de dezembro· de 1983,
e
7.301, de 29 de-março·~e 1985.
respeitados os lim1tes nelas
estabelecidos.

do Distrito_ Federa_l,
visando
autorização pa_r_a a abertura de
créditos adicionais limi_tados
em
Cr$
23.478.444.000,00
(vinte e três-bilhões, quatrocentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e_ quarenta
e quatro mi 1 cruzeiros).

Em
fa·ce da ne_cess idade premente dos rec::urso_s supraci ta_-:Cos.
requereu o Chefe do E:xe:...cutivo_ local urgência para a
aprec_iação
do projeto,
com
base no art. 4~ da Resolução
_n.2 ~ 5.7,
de 1"988.
do S~nado
Federal.

Art.
22
A distribuição dos
efetivos citada no art.
1A
desta lei será referência para
O valor em questão é provefins de promoção e aplicação _n1ente da reestimativa da reda Quota Compulsória prevista ceita
do ICMs no presente
exercício.
-no Estatuto dos Militares.
Art.
3S!. Com exceção dos postos de Ot'iciai_s-Generais
e
quando neces-sárfo à manutenção
do fluxo regular e equilibrado
da carreira, o Poder Executivo, ao distribuir os efetivos,
poderá alterar os limites dos
postos em até dez por cento.

No plano jurfdico-constitucional,
nada há a opor
à
proposição. Quanto ao mérito,
Parágrafo único.
A execução
parece-nos apropriado e
oportuno restaurar a plena autori- -do disposto neste artigo em
dade executiva
no
aspecto caso nenhum poderá resultar em
aumento dos efetivos globais
mencionado.
de oftciais previstos nas Leis
Pelo
exposto,
opinamos no n~ 6.923, de 29 de- junho de
sentido da aprovação do Proje- 198_1, 7 .151, de iS!.'-.9e dezembro
to de Lei da Câmara nS!. 94, ·de de 1983, e
7.301,
de 29 de
março de 1985, nem na_ despesa
1990.
total a eles correspondente.
É 'o parecer, sr. Presidente.
Art·:- 4·S!.-ifsta lei entra em viO SR. PRESIDENTE
(Antônio gor na data de sua publicação.
Luiz Maya) - O parecer conclui
Art.
5~ R~vogBm-se as dispofavoravelmente.
sições em contrário.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua imediata
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio
apreciação.
Luiz Maya) - Item 2:

atender à programação
dos Anexos I,
II e
III, pr:opõe o projeto a alocação de 16,6 bilhões de cruzeiros,
dos gua1s 11
bilhões
destinam-se à suplementação de
despesas de pessoal e encargos
sociais, enquanto que o ~ema
nescente dest-; na-se a proj_etos
a cargo do Fundo de Desenvolvimento do Dist_rito FederalFundefe.
Para

const~nte

A matéria é relevante- tendo
em vista a urgência de transferência de recursos pa_ra a
implementação de projetas sob
a_
respoosabilidade da Companhia de Agua e Esgot·os de Brasflta- c~esb, em convênio_ ~om
a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com a Sociedade de
Habitações de Interesse Social
-.~ Shis,
e para fazer face a
operações de crédito com a
Caixa_-. Económica Federal
e o
Fundo
C_onstitucional
do
Centro-Oeste.

Quarta-feira 21
Tendo

em vista a importância

da matéria para o · Governo

do

Distrito Federal e para a própria população da Capital
da
República, opinamos favoravel-

que será 1 i da
Secretário.

à discussão do pro-

jeto, em turno único.
Em discussão.

(Pausa.)

Não havendo quem peça a-Palavra. encerro a discussão.
Em votação o projeto, na forma adotada pela comissão.
Os Srs. Senadores que o aprosentados. (Pausa.)

vam queiram permanecer
Aprovado.

A matérfa· vai à Comissão Diretora, para_a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Iram Sa·
raiva) - Sobre a mesa, parecer
da Comissão Diretora oferecendo a redação final da matéria,

1 tJ.

Comissãó Diretora

Redação

de Lei
1990.

É o parecer, Sr. ·presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sa·
raiva) - o parecer conclui favoravelmente à matéria e à alteração proposta pelo Governador do Distrito federal.

'sr.

PARECER NQ 366, DE 1990

Anexo II, solicitada pelo Sr.
Governador,
através da Mensagem n~ 134, de 1990-DF.

O SP. Antônio Lufz Maya,
suplente
de
Sec~etárto,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. ·rl"'am Saraiva, 1g Vfce
Presidente.

pe 1 o

É lida a se.guinte

mente à aprovação do projeto
em exame, com a alteração do

Passa-se
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de

final do ... ,·ojeto
DF nQ 60, de

A CoMissão Oiretora apresenta
a redação final do Projeto de
Lei
do DF n~ 60, de 1990, que
autorizã o Poder Executivo a
abrir créditos adicionais até
o
limite
de
Cr$
23.478.444.000,00
(vint"e
e
três bi 1 hões,
quatrocentos e
setenta e
oito milhões, quatrocentos e quarenta e quatro
mil
cruzeiros),
e dá outras
providências.

Sala de Reuniões da Comissão,
de novembr-o de 1990.
Iram Saraiva, Presidente

20

1117

Art.
1tJ. É o Poder Executivo
autorizado a abrir créditos
suplementares
ao
OrÇamento
Fiscal
do Distrito
Federal
(Lei
n~ 89, de 29 de dezembro
de 1989), até o 1 i mi te de Cr$
16.600.000.000,00
(dezasseis
bilhões e seiscentos milhões
de cruzeiros), para atender à
programação constante dos Anexos
I,
II e III, nos valores
ali indicados.
Art.
2~
É o Poder Executivo
autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento-de
Investimento do- Distrito Federal
(Lei
n[J. 89, _de 29 de_dezembro de 1989), até O limite
de Cr-$" 0.878~444.000,00 (seis
bi 1 hões, oitocentos e
setenta
e oito milhões, quatrocentos e
quarenta
e - quatro
mi 1
cruzeiros),· para atender à
prOgramação constante do Anexo
IV, nos valores ali indica~os.
A~t.
3tJ._os recursos necessários ao atendimento do dispos-

Pompeu de Sousa, Relator --An- 'to nos artigos anter'iores detônio
Luiz
Maya
- Nabor correrão do excesso de arreca.Júnior.

ANE>(o AO PAREcER
N.2 366, OE 1990
Redá~ãc

de Lei

1990,

de

final do Projete
DF ng 60,
de

que autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos
adicionais até o limite de
Cr$
23.478.444.000,00
(vinte e três bilhões, quatrocentos e setenta e oito
milhões,
quatrocentos
e
quarenta· --e
quatro
mi 1
cruzeiros),
e dá outras
provtdênctas.
O Senado Federal decreta:

dação dos recursos ordinários
do Tesou~o e
cancelamento de
'dotações do Orçamento ôe Investimento constante do Anexo
v. nos valores ali indicados.
Art.
4_SJ. _Serão excluídos do
limite de qu~ trata o inciso I
do art. 12 da Lei ntJ. 89. de 29
de dezembro __de 1989. os créd i tos suplementares,
inclusive
na hipótese de cancelamento,
destinados a atender despesas
de pessoal e encargos sociais.
Art. ·5.2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.
6tJ. Revogam-se as disposições em contrár-io.

t.NEXO I

CrS 1,00

-~-----~---------~---------------------------------~--------------------------------------------

!CREDITO SUPLEXENThR

I

:DESPESAS COH PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
IAiiEXG A LEI No.

I
I

RECURSOS DO TESOURO

--------·---------------------------------------------------------------------------------------1
I
C O D I G O I O R .G A O
I
VALOR
i·
----------------------------------·----------~------·--------------------------:-----------------:

I 01091 TR IRUNAL DE COIITAS 00 DISTRITO FEDERAL
11001 GABINETE DO GOVERNADOR
12001 PROCUP.AOORIA GERAL
l 13001 SECRETARIA DE PllliiEJAHEI!TO
l ~3001 COilPANHII\ DO OESENVOLVIHEIITÕ. DÓ PLANAlTO CENTRAl
·: 130~3 REGIAO ADMIIII$TRATIV1' - I BRASILIA
13004 REGIAO AOIHIIISTRATlVA - II GAMA
13003 REGIAO ADMINISTRATIVA III TAGUATIIISI\
13006 REGIAO AOHrNISTR~TIV~ - IV fiRAZLANDIA
13!107 REGif•O AO;HNIS!RATIV.i - V .SOB~AOINIIO
13003 P.EGIAO ADMINISTi?Af.IVA- VI PL~/IALTINA

.,I

53t.009.000
183.000.000
227.000.000
142.0.00.000
286.003.000
115.000.000
47.00G.000
119.000.000
32.000.000
32.000.000
36.00e.ee3

I
I

I
I
I
:
1
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t.NfXO I

CrS

1,0~

------------------------------------------:----------------------------------!CREDITO SUPLEii!:IIT/\R
IVESPfSAS COM PESSO~L E ENCARGOS SvCZAIS
IAiiEXO A LEI No.

I
I
I

RECURSOS DO TESOURO

--------------------------------------------------------------------------------------1
I

_C O O I G O 1. O R 6 A O

I

I

IJA!.OR

---------------------------·
----------------------------:--------------:
.l
ADI!INISTRI\TIVA - VII PARANOA
I
130~.9 R~GI~O

10.000.B~0 J

I 1301<l REGI.iO ADIHIIISTRATI\!A - VIII

130i1
13012
13013
13014
14061
.140~3

I 15001
I 170a3
I 18001
J 480!>1.
: 19001

NUCLEO BANDEIRANTE
REGIAO AD~HIISTRATIVA - IX CE!LANDIA
P.EGIAO ADHIIHSTRATIVA - X GIJMA
REGII\0 ADIUNISTRAT!Vti - XI CRUZEIRO
REGIAO ADMINISTRATIVA - XII SAMAMBAIA
SECRETARIA OE ·AOMHIISTRACAO
INSTITUTO DE DESEliVOLVIHENTO DE RECURSOS HUMANOS
SeCRETARIA DA FAZENDA
HiSTITUTO m: SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA O~ DESENVOLVIMENTO SOCIAl
FUIIDACAO DO SERVICO SOC!AL DO DISTRITO FEDE"l!AL
SECRETARIA DE DESENVOLVIIiEilTO UR3AIIO

33.006.000 J
46.000.00~ J

62.000.000 I
i7 .000.000 J
20.000.e0a I
3.486.000.600
57.000.000
628.030.0~0

30.üeG.000
S4.000.0~0

1.037.00G.G00 I
140.000.0,}0 :
6~~ .. e?~ ~e-~'~

I

1.015.60~.000 :
AUTONOMO DE LIMPEZA URBANA
145.000.€)~0 :
J 2009! SECRETARIA L'E TR"'iSPORTES
265.00~.000 I
: :"0002 DC:PARTAHE11TO DE ESTRtiDAS DE RODAGEH DO DISTRITO FEDERAL
27.000.900 I
J 21001 SECRETARIA DE A6RICULTURA E PRODUCAO
600.00~.000
I 51001 FUIID.~CM ZOOBOTANICA DO DI$TRITO FEDERAL
40.000.~·00 I
J 510~3 EI!?RESA OE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
30S.000.000 I
J S2001 DEFA"TAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
36.000.000 I
I 23e0! SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
B4.li00.qe0 I
I 230C4 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA, ESPORTES E RECREACAO
'
I 536~1 FUNDACAO CULTURAL DO DISTRITO F!'OE.~I\L
132.000.00~ :
l 2400! SECRETARIA OE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
34.000.000 :
I 24e~3 DEPARTAMENTO DE TURISMO.
60.003.000 I
I 2S0a1 SECRETARIA DO TRABALHO
a1.e0e.ee0 :
! 26G01 SEGRETARII\ DE CONUIIICACAO SOCIAL
40.M~.!l00
I .270~1 SECRETARIA DO MEIO MíSIENTE, CIENC!A E"TECNOLOGIA
27.000.000 :
25.000.000 I
I 27003 INSTITUTO DE ECOLOGIA E HEIO AIIBIEIITE DO DISTRITO FEDERAL
25.000.000 I
J 270G4 INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL
----.-------------------------------------:..---------------------1 --;-------------:

l

19~03 SE~VICO

..

TOTAL

I

11.000.000.000 I
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Crs t,ee
I I:REI)JIO SUPLEI!ENTAR
PIOGRAHA

DE

TRABALHO

I
I MEXO A LEI No.

RECURSOS DO TESOW'O

1-------------------·
---------------------:
I
I
I
I
I
I

CODIGO

ESPECIFICACAO
CO~TAS

1

f!SCALIZACAO E CONTROlE DA ARRECADACAO E APLICACéO DOS
RECURSOS PUBL!COS
.

I
J

III!!

9.001).~90

:

t

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORREifTES I

I
9.m.oe9 :

I

13.000.\lee :
13.e01.10! I

lll!ll.&397B102.oe31 oeee
I
.J · ASSESSORAHE!iTO SUPERIOR
I
I

!1083
I
FUNC!ONAIIENTO DO GABINETE H!LJTAR
I
I

7.55D.!il I

·:
7.550.0~3)
NAiim~ ot. :JE.Jr~,; ;
OUIRAS DESPESAS IÃlRRENTES l

ll!eOI.B3B70212.00816C0&
I.
IÃJORDENACAO DAS HEDIOAS OE APOIO AS ASSOCIACOES DE HORAOORES

1·
I

...

7.S56.000 :

:·

:ee02
I
I

5.45M!l I

...
I

S.-450.000 :

APOIO AO CONSUI!IOOR

I
I
I
13081 I SECRETARIA OE PWEJAHENTI
13001 I SECRF!~UA DE PLANEJAMEIITO

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
INIIEST!HENTOS I
I

1.377.0!9 'I
4.673.000 :
-~

I
11310l.B319B212.BIBI 0001

I
I

r
:
r

FUNCIONII.IENTO DO TR!SUIIAL DE CONTAS

I

I

9.80~.(103

··

I
I .
f

.

11101 I GAB!h'ETE DO GOVOINADOR
11091 T GABINETE DO GOVERNADOR

I
I·
I
I

I

?.tl00,3GO: :

oat a:oae
I

:

9.C:CO.tJ~

tll9ll TRmWAL OE CONTAS 00 DISTRITO fEDERAL

:~180i~tli02C022.

I·
I
I
I

ATIVIDADrS I T O T A l

-----------·--flllll TRIBUN>1L DE
DO DISTRIJO FED<RAL

I

i.

PROJETOS

376.010.003
2t.ea0.m
5.!00.001

l • COOROENACAO DAS ATIVJOADES OE PLA/iE.MHENTO, ORCAMENTO E·
I· HODERNIZACAO DA ACAD GOVERNAHENTAL

:oee1
I
FUNCIONANENTO DA SECRETARIA DE PlANEJAHEtfTO
NATUREZA DA DESPESA
I
OUTRAS DESPESAS CORREIITES
I

I
I
I
I
5.10!.033 I
I

5.100.6~0 I
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ANEXO !I
I CRED!IO SUI'LEIIõifiAR
I
I
I /l.'IEXO A LEI No.

IROGRAHA

DE

IRABALHO

1---------------------------1
I
I

CODIGO

I

ESPEC!f!CACAO

I

1----·----1
I
I

116011 IRIBVN>\l DE CONTAS DO DISTRJIO fEDERAl
11101/ TRIBUNAL DE CONi,lS DO DISIRJIO fEDERAL
:

:ooao

l~lll!.t!020022.101

I
I
I

r

r

I

F!SCALIZACAO E CONTROLE DA A<RECADACAO E APLICACAO DOS
RECURSOS P!mL!COS

I

11m
FUNCIONMENTO DO TRIBUNAL DE CONIAS

r

I

NATUREZA DA DESPESA I
OIJIRAS DESPESAS CORRENIES I

I
I
1!111 I GABINETE DO GOVERNADOR
I
11011 I GABINETE DO GOVERNADOR
I
11!111.13171202.103/0eel
I
.: . ASSESSORAKENTO SUPERIOR
I
I
I
11113
I
I
FUNCIONAIIENTO DO GABINE!E MILITAR
r
1 ·
I

liATIJITELt1 lm

:;~:sn

:
:

OUTRAS DESPESAS CORRENIES l

l lleBI.I3071212.008l BC!B
I
1
COORDENACAO DAS /IEDIDAS DE APOIO AS ASSOCIACOES DE MORADORES
I

11112
1- APOIO AO"CONSUHIDOR
I

I
I

NATUREZA DA DESPESA l
OIJIRAS DESPESAS I:ORII'ENTES l
INVESTIHENIOS I

I
130!1 I SECIIETARIA DE PLANEJAHENTO
13101 l SECREIAR!A DE PLAIIEJAMEIITO
I
I
113"e!. 83&90212.t11 e: 0C 3e
I
l • COORDE~~CAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORCAMENIO E·
I· HODERNIZI.CAO DA ACAO GOVERNAMENIAL
I
11011
I
FUNCIOilANENIO DA SECRETARIA DE PLAIIEJAIIENTO
NATUREZA DA DESPESA
I
OUTRAS DESPESAS CORREIIIES
I

I

I
I

l
I
I

Quarta-feíra 21

Quarta-feira 21

Novembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!lo ID

Cr!!,U

!NEXO II

----·---

.
·'

I CREDITO SUPLEI!ENTAR

--------------------------------~--------fROGRAHA

DE

TRABALHO

I

I ANEXO A LE! No.

1----------------------------------------

.•

CODiüO

I

.

ESPECIFICACAO

113111.130912~2.126:

em

I

Hll/jUTENCAO DO PROCfSSAHEIITO DE DADOS DO SISTEHA DE ORt:AHENTO

I

I

11111

I

I

IIAHUTENCAO ~OS SISTEHAS DE PROCESSAHENTO DE DADOS
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENitS

I

I
I
I
I
131103 I Rm!AO ADI(INISTRATIVA I - BRASIUA ·
I
I
1131103,115S5752.1991BIII

I

I

I

I'
I

COHSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS EH BRAS!LIA

I

I

:~tu

I
1
I
I

CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS

I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPEgAS CORREN)ES :

113103.!0603274. 011 :em
I
CUSTEIO DO SISTEHA DE !LUHINACAO PU8LICA EH fiRASILIA·

I
I
I
I

!~~J!

Hfllj~TENCAO

DO 's!SlflfA OE. lWiiliYACAv PUftlJC.

I
I

:

I
NATUREZA DA DESPESA i
OUTRAS DESPESAS CORRENTES :

f

113113.10603284.00811001
I
I
COHSERVACAO DE AREAS AJARDINADAS EH BRASILIA
I
I
I
IIII!
I

CDNSERVACAO OE AREAS AJARDINADAS

I
I
I
.I
I

_&;TU~EZA DA DESPESA :
OUTRAS DESPESAS CORRENTES :

13814 I REGIAO ADHWISTRATIVA 11 - GAHA
I
ll301l.l0585752. 969: !lei
CONSERVACAO Dé AREAS URBANIZADAS DO GA/1A

.,

'

:eee2

·I

I
I
I

_Jl21

CDNSEIVACAD DE AREAS URBANIZADAS

I
I
I
I
l

I
I

I
NATUREZA DA DESPESA i
OIITIAS DESPESAS CORRE1<7ES :

Novembro de 1990

7122
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ers l,et

ANEXO II

.I CREDITO Slll'LEHENTAR
I

PROGRAHA OE

TRAB.ALHO
RECURSOS DO TESOURO

I ANEXO A LEI No.

-------------:

1----1
I

PIO.lUOS

ESPECIFICACAO

tOOIGO

TOTAL

ATJV!DADES

I
--I
12.183.09! :

I
113114.16603272. 1!51 O!li
I

I

I

I

ClJSTEIO DO SISITHA DE ILUIIINACAO PUBLICA DO GAHA

I

11112
I
HANUTENCAO 00 S!STEHA DE ILUHINACAO PUBLICA

I.

.

.

I

..

I
I
I
I

I
I
I
I

~ATURElA

I

DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

13095 I REG!AD AÓHINISTRAT!VA III - TAGUATINGA

I

I·
'13115. 93071212. 91610091
I ADHINISTP.ACAO GIIVERNAHEIITAL EN TAGUATIHGA

I·

.

12.810.000 :

I
27.809.000 :

'I

12.000.010 :
12.099.000 :

llltó
I

FtiNCIONAHENTO 0A ADHINISTRACAO
NATI/RnA DA DESPESA i
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

I

I
1301S.ll~03272. &IS 19001

I

ClJSTEIO 00 SISTEMA DE ILUIIINACAO PUBLICA DE TAGUATINGA

I

:;;;3
I
I
I
I

12.619.909 :

I

I

IIANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUHINACAO PUBLICA.

I
I

I
NATUREZA DA DESPESA 1
OÚTIIAS DESPESAS CORRENTES I

I

!2.ell3.&0o :
:
I
I 15.690.000 l
I
I
F f"= I!Pil,!2'~A ~

...

15.tl0&.eee :

I

I

13116 I REGIAO ADHINISTRAHVA IV - BRAZI.AliDIA
I
I"
113016.10585752. m: om
I
tONSERVACAO DE AREAS URBANIZAOAS DE BRAZLANDIA

r·

r

3.~ee.oaa

...,.

:
I

I
I

5.200.600 :

CIINSEIWACAO DE AREAS URBANIZADAS
NATUREZA DA DESPESA :
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l

r

I
I
I
I
3.200.100:

2.01!.199 :

I

I
1181!
I

.

3.20M00 I
I

I

1!3!i6.116!J272.1211!119
I
ClJSTEIO DO SISTEMA DE !LUHIUACAO PUBLICA DE BRAZLAIID!A

I

t

2,10Mil :

IIANUTENCAO DO S!STEHA DE ILUMINACAO PUBLICA
NATUREZA DA DESPESA :.
· OUTRAS DESPESAS CORREIITES :

I
2.191.809 :.

DIÁRIO ])O CONGRESSQNACIONAL (Seção ID

Quarta-feira 21

Novembro de 1990

. CrS

AIIEXO II

--------------·---I CREDITO SUPLEJ!WTAR
PRO~iAHA

I
I
: ANEXO A lEI Ho.

DE

COOIGO

f,i~

TRABALHO
RECURSOS DO TESOURO

1------1
I
I
I

7123

I
I

PROJETOS

ESfECIFICACAO

I
13017 I REG!AO .ADHWISTRATIVA V - SOBIAOINHO
I
I
113007-11585752. e78l mo
I
I
COtiSERVACAO OE 1\REAS URBANIZADAS DE SOBRADINHO
I
I
I
11115
I
I
COHSERVACAO DE AREAS URBA.mADAS
I
I
NATUREZA DA DESPESA
I
I
OUTRAS DESPESAS :~RREHTES
I
I
I
1!301l.!06!3272.0221De01
I
CUSTEIO 00 S!STEI!I OE llUH!HACAO PUBLICA DE SOBiADINHO
I
I
I
11115
I.
I
HANUIENCAO DO SISTEMA OE ILUHINACAO PUBLICA
I
I
NATUREZA DA DESPESA
I
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I
I
·r
I
I

TOTAl

AT!VIDADES

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

I

9.eo~.eJa

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

4.e-oo.e\IJ :
....90.(100 :

4.013.011 :
'I

s.m.:o1e

s.m.eve
I

:

5.191.019:
I.
I
I

..

!~,fi~~.A~~

I.
1!30iB.!IS85732.0BI: om
I
I
CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DE Pl.ANAll!NA
I
.

!
I

.s.eee!e~0

:

I
6.eea.eoe :

:eae&
I
I

:

COIISERVACAO i>E AREAS URBANIZADAS·
I
6.019.000 :
I

NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRWES ,

I

1!3Ci8.10613272.1241ii0!
I.
I
CUSTEIO DO SISTEI!I DE ILUIIIUACAO PUBLICA DE Pl.ANAll!NA
I

.1

:eet6

I
4.000.000 :
4.00Mil I

· HANUTENCAO DO SISTE/IA DE ILUHINACAO PUBLICA
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORREI(fES I

4.101.100

...

-

·-~~-

~-

---

Novembro de 1990

7124

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

Ouarta~feira

CrS 1,11

AH!XOII

r CREll!IO SUPLEHEIITAR
,ROGRAHA

I

r

DE

TRABALHO

r AH!XO AlEI No,

RECURSOS DO TESOURO

r--------------------------------------~----I
1
ESPEC!F!CACAO
PROJETOS
Ali VIDADES
CODIGO
r

r o TAL

I

~~·------------------------------------·-----------------·

r

13et9 I REGIAO ADH!NISTRATIVA VIl • PARANOA
I
113019,IISSS7Sl. !94 I1000
I
CONSEIIVACAO DE AREAS URBANIZADAS DO PARANOA
I

:et.u

I

I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I

.

12,S0MII I
12.800.001

I

CONSERVACAO DE ARrAS URBANIZADAS

'·'

I

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS C:VRRENTES I .

I

.13111 I REGIAO ADMINISTRATIVA Vlll - NUCtED BANDEIRANTE

113111 ,!ISBS7S2.066 I 0000
I
CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DO NI!CLEO BANDEIRANTE
I
I
I
IIIÍI
I
I
COIISERVACAD DE AREAS URBANIZADAS
·r
1
IIATIJREZA DA DESPESA
I
I
I
I
I
1!3tl0.18603272.11310001
I.
I
CUSTEIO DD SISWIA OE llUit!IIACAO. PUBLICA DO NUCI.EO BANDEIRANTE
I
I
1
·em
I
HANtllENCAO DO S!S!EiiA DE llUHINACAO PUBLICA
I
.
NATUREZA DA DESPESA
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I
.
I

I
13111

12.Ste.081 :
I
I
.I

I
I

.r

I
I

.,
'

REGIAO ADHINISTiATIVA IX • CEILANDIA

1130l!,IISBS7S2.!1610001
.I
I
COIISERVACAO OE AREAS URBANIZADAS DE CEILANDIA
I
I
I
11118
I
I
CONSEiVACAO DE AREAS URBANIZADAS
I
I
. NATUREZA DA OESPESA
I
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I·
I
.I
!

I
I
I

12.509.000 .:
I
I

r

u.s1e.oee
9.500:.03& :

I
I
I
I

·9.SOUOI

I

I
~.!::.::~

.'
:
''

2."~.ese

2.101.&1! :
I
I
I

I

.I
I
I
I
I

2.00t.l01 :
I
I
I

I
I

3i.ttt.ea :

·u.ttt.en :
I

I

ll.t!t.ell I
I

I

I
I
I
·1

!l,tll.tll

21

Quarta-feira 21

DIÁRIO DQÇONGRESSO NACIONAL (Seção ID

ANEXO Ir

Ctl 1,!1

I CREDJTO SUPlEI!ENTAR
I

PIOGRAftA

DE

TRABAlHO

I A!IEXO A lEI No,

RECURSOS DO TESOURO

1---· - - - - - - - 1
I

CODIGO

ESPECIFICACAO

I
1---

PROJETDS

I · CUSTEIO DO SISIEHA DE IlUHWACM PUBliCA DE CEILANDIA
I
:IHS
I
111\HUIENCAO DO SISTE!IA DE IlUHINACAO PUBliCA
I
NATUREZA DA DESPESA I
I
OuTRAS DESPESAS CORRENTES I
I
I
I

13112 I REG!AO ADHJU!STRAT!VA X- GUARA
I
113112.18585752.18411811
I
CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DO GUARA
I
I
11117 ·
I
I
CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS

I

·I

I
I
I

I
I
I

I

:

r

I
I

r

I

I

2&.013.011 I
I
I
I
21.10!.611 I

I
4,e08,0!1 I

I

I
I
I
NATUREZA DA DESPESA I
OIITRAS DESPESAS CORRENTES I

...

4.10&.0(!0 :
f

I

1eet1

llit?
I
I
I
I
I

2".eee.ue :

4.808,801 I

I
111\HUTEHCAO DO SlSTEifA OE llUH!NACAO PUBliCA
I
I
I
NATUREZA DA DESPESA I
I
I
OIITRAS DESPESAS CORRENTES I
I
I
.
I
I
I
I
I
I
I
13813 I REGIAO ADHIUISTI1ATIVA XI - CRUZEIRO
I
I
I
113!13.1!5BS7S2.16318!01
I
I
CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DO CRUZEIRO

I
I'

I·
---------·I

12.801.080 I

1131112.I 1683272, !261 0001
I
.
CUSTEIO DO S!STOJ'.A DE lLUH!NACAO PUBliCA 00 GUARA
I
·l

r

I
ATIVIDADES' I I O I Al

----------------------

113!1!.1!513272.191 :me

I
I
J
I
I
I
I

7125

Novembro de 1990

CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS

.•·
s.m.m 1

s.0ee.m 1

..
s.m.oee 1
I

;

I

3.tee.~ee

I

r
I

NATUREZA DA DESPESA I
OIIIRAS DESPESAS CORRENTES I

8.88!.881 I
I
I

I
3.!1f.0CI I

:

I
3.081.1011
I
I
I

7126

Novembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONALn(Sec;ão II)

AH<XO!!
I CREDITO SUPLEMENTAR
I
I .
I AH<XO ALEI No.

Quarta-feira 21

Cri !,11

---------PROGRAHA

OE

TRABALHO
RECURSOS DO~ TESOURO

T O T A (.
C®IGO
ESPECIFICACA'O
PROJETOS
ATIVIDAOES
I
1 : - - ------'--------------·------------~:
1131!3.!emm.!o2 :mo
I
2.eo&.:,a :
I
CUSTEIO DO SISTEIIA OE ILUHIKACAO PUBLICA 00 CRUZEIRO
I

I

I

I

I

11109
I
HAmiTEHCAD DO SISTE/IA DE llUffiKACAO PUBLICA
I
I
I
NATUREZA DA DESPESA
I
I
OUTliAS DESPESAS CORRENTES
I
I
I
I
I
13114 I REGIAO ADMINISTRATIVA XII • SAffMliiAIA
I
I
113!H. 13070~12.1931 0000
I
I
ADHIHISTRACAO GOVERNAIIEiffAL EH SA~AIIBAIA
I
11124
I
I
FUNCIONA/lENTO DA ADMINISTRACAO
I
.I
I
NATUREZA DA DESPESA
INVESTIMENTOS
I t3ii 4.1 t~SSi52. i Y511iliii
I
I
CONSERVACAO DE AREAS URBAIIIZADAS DE SAKAHBAIA
I
I
11112
I
I
I
CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS
I
I
NATUREZA DA DESPESA
I
I
O!ITRAS llfSPESAS CORRENTES
I
I
113el4.11603272.19610i00
I
Cl!STETO DO SISTEHA DE IlUHINACAO PUBLICA OE SAHA.IBAIA
I
11112
I
I
IIANUTENCAO DO SISTEHA DE ILUNIIIACAO PUBLICA
I.

2.1.01.111 •

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

2.191.800:
I

25.&11.011

I
I
I
I

s.eeuea

I

5.101.001 :

I
I
I
I

s.111.m :

I

I

.I
I
.!S.t!!.Bet I

I

I

I

I
15.ef!.!Bi I

I
I

I
:
I

.1·
I
I

ts.eet.e&e :

.:
5.001.111 :

:
·:

I

I
I
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

s.oei.m :
s.eee.te9

.: -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

Novembro de 1990

ANEXO 11

.-----------I CR!li!TY SUILEI!tliTAR
PIOGRAHA

DE

T~ABALHO

I

I ANéXO ALEI No.

1--------------------------------'
I
I

COOIGO

ESPECIF!C'ACAO

.'

PIOY'~S

1----------------------~--------------·

I
14111 I SECRETARIA Df AOHIIUSTRACAO
I
. 14111 I SECRETARIA OE ADHIHISTRACAO
I
I
I
I
I
114901.!3170212.12811111
I
I
DIRECAO E COOROENACAO DÓS SISTEHAS AOHINISTRAT!VôS
I
I
I
I
l!ltl
I
I
I
I
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA OE AOH!NISTRACAO
I
I
I
.I
I
1·
. · NATUREZA DA DESPESA I
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I
:
I
l
:tet2
I
I
IIAHUTENCAO DOS TRMISPORTES INTERNOS
I
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESP.~AS CORRENTES I
I
I
1!113
I
I
I
I
I!Al/UTENCAO DE IROPI!OS
I
I
.I
I
· NATUREZA OA DESPESA I
1
W.R,g úi.1ft.Srt5 ~v~;Uut.S i
I
:lmi.&JI70212.!J2 :0001
I
ENCARGOS CDH AOH!NTSTRACAO OE MATERIAL
I
I
10111
EHCARGGS COH AOHTNlSlRACAO DE HATER!Al
I

·''

I

r

I

·1

NATUREZA.OA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I

I
I
I

I
I
114101.13179252.171 :em
I
I
SISTEMA DE /ROCESSA&liTO DE DADOS
I
I

I

11116
I I!Al/UTENCAO OOS SISTEMAS DE /ROCESSAHENTO DE DADOS
I

I
I

I
I
NATUREZA OA DESPESA. I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

7127

Novembro de 1990

7128,"

DIÁRIO_ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID
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IINO(O II

Cri l,tt

-------------------

1 CREDITO Stll'LEifENTAR

I

PROGRAHA

DE

TRABALHO

I
I NIEXO AlEI No,

RECIJRSOS DO TESOURe

r

ESPECIFICACAO

COO!GO

PROJETOS

ATIV!OADES

T OT AL

---:

I

I

I

I
lllf1
I
I
COHSERVACAO E HANUTENCAO DOS IREDIOS E PROPRioS DO PODER PUBLICO I
I
NATUREZA 'DA DESPESA I
I

I
I
I
I
I

I
I
I

.

I 3&.eiU0! I

11411!,13171242.!87li O!!

I

,•

}
I
I

I
31.111.181 I

COHSERVACAO OE PREO!OS E PROPRIOS DO PODER IUSL!CO

lltiTRAS DESPESAS CORREifTES I
I

I
I

I
I

15111 I SECRETARIA DA fAZENDA
15111 I SECRmRIA DA FAZENDA

Je.oauee r
I

I
12.702.09C.tl~t

:

:2.102.eoa.eee :

I
11.eeuee 1

1151t1.13i812!2.e3511il!
I
I
ADH!HISTRACAO E CoNTROLE fA2EliDARIO

r
:

I

-~

tt.eee.troe :

:eeet .
FUHCIONAIIENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA
~~v~EZA

I
,I

DA

c.::Pr:;,; ;

OUTRAS DESPESAS OE CORRENTES I

.
'

:..ct.eee.eeo :
I
I

11511!.13380212.151: eeeo
I
DESPESAS COH EXERCIC!OS All!ER!ORES

I

1

21.811.101 :

:eeet

IAIWIENTO DE DESPESAS OE EXERC!CIÓS ANTERIORES

I

I
NATUREZA DA DESPESA l
O!JTRAS DESPESAS CORRENTES I
!NVEST!HEifTOS I

.

re.m;m :
1s.m.eee :
I

115fl1.13i8i242.J72/IIil
S!STEifA OE PROCESSAHENTO OE DADOS
I,
I
I
:oti4
I
lfANIJTEHCAO DOS S!STEHAS DE PROCESSAHENTO OE DADOS
I

I
I

I

I
I
I

NATUREZA DA DESPESA l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

:·

11.111.m :

rs.eeo.eee 1
I
I

rs.oe&.eee :

Quarta-feira 21
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7129

CrS !,fi

ANEXO II
I CiiED!TO SUPLEMENTAR
I

PlOGRAKA

DE

TRABALHO
RECUilSOS DO TESOURO

: ANEXO ALEI No.

·I
I
I

I

ESP E i: I FI C A"c A O

CODIGO

PROJETOS

r

A!IVIDADES

nA L

I

I---------

.

---:

IIS111.1308!302. 08610001
CADASTRO E ~NTROLE DA ARRECADACAO
I
I
I

1254000.0~&

I

125.00&.003 I
I

10111

I
J

.,.

CADASTRO E CONTROLE DA ARR1:CADACAO
:·

'I

HATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS ~RRENTES I

I
I

:

125.1!0.000 I

I

I
I
115ttl.03!81332.127 I0000
I
I . JUROS E AI!ORT!ZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRArADA

I

r

:eaet

I

I

210.100,90!

í!ea.ete.cae
JUROS E AHORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA

I

I

. NATUREZA DÁ DESPESA I
i!:~.e~~-~e~

AI!ORTIZACAO DA DIVIDA I
115e&l.03844922.1i311Cii0
I
PROGRAKA DE FORKACAO DO PATRIHONIO DO SERVIDOR PUBLICO
I
:oeu
I
I
FORKACAO DO PATRIMORIO DO SERVJDOR PUBLICO
I
I
. • · NATUREZA' DA DESPESA I
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTE> I
I
I

r

se. 101.111 .I
•I
I
I 100.011.000
I
m.e1o.m

m.m.m:

I

I
I
115101 .17090311. 068 I0011
I
I
FIHANC!AHEHTO A PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
I
I
.
1
:teu
I
F!RANC!AHENTO A PROGRAKA DE DESENVOLVIMENTO
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 12.232.00&.090 I

:2.232.008.0011 :
:2.232.001).{1;}~

I
I
I

:

7130
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O!!arta-feira 21

RI:!;XO 11

CrS

1.~~

I CREDITO SUPU/!fNTAl .
tROGRAHA

r

DE

TRABALHO

I ANEXO A LEI No,
1--1
CCDIGO
ESPECIFICAC!O
I
I
1-------"1
16e01 I S!:CR.ETARIA DE ED!lt:ACAO
I
16002 I S!:CRET!JIIA DE EDUCACAO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

r

PRO.IETOS

.

RECURSOS DO TESC;JRO

---:

....

r

:t&fi

I

I
I.

r
r

FUNCIONAHENTO DA FUNDACAO EDUCACIONAL
I.
HATUREZA DA DESPESA I

r

OIJTRAS DESPESAS CORRENTES :

r

r
r
r

...

I
r

:.

76.1~0.000

FUNCIONAHEHTO DA fUNDACAO EDUCACIONAL
.

I

r
r

NAIUREZA DA DESPESA l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

17110 I SECRETA/liA DE SAUDE
17002 I SECRETARIA DE SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
.

I

117112.13754282. 982: 0910
I
ASSISIEHCIA HEDICO-HOSP !TAlAR

r.

r
I
I

I
I
I

I
I
I
I

I

r

:

76.000.611 :

:1811

.
r

76.0~MM

76.0?0.031 :

1461ti,08071212.138!0001
I
IIANlJTENCAO DOS SERVICD8 ADHINISTRATIVOS DA fUNDACAO ED!ICACIONAL

i

76.m.m:

76.!0M01 :

46etl I FUNDACAO EDUCACIONAL DO DISTRITO fEDERAL

r

76;0<M01 :
ló.f-~3.00~ :

·:

(I)

116102.08070212-83810001
I
IIAN!ITENCAO OOS SERVICOS ADHINISTRATIVOS DA FUNDACAO EDUCACIONAL

r

r or AL

ATIVIDADES

(I)

76.800.000
3ja.m.eee :
308.Ci'MOe l

....

.

3118. 016.0!! :

m.oeo.oJi '

:teel
I
FUNCIONAHENIO DA FUNDACAO H~SPITALAR
I .
I
KA !UREZA DA DESPESA l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES :
I
I
:1013
.
.I
HOSPITAIS E DEHAIS UNIDADES DE SAUDE DA REGI~NAL DE BRASILIA

250.M8.080

HAIUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

se.eeo.eoo

I

sa.o~e.eee

Quarta-feira 21
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Novembro de 1990

_________________
I',!IEXOII

,

I CREDITO ~"PLE~EiiTAR
I

PIOGRAHA

DE TRABALHO
RECURSyS DO TESOURO

I ANEXO A lEI Ho.
I

I

I

E S P E C l f !C A C A O

COO!GO

PRO.JfTOS

r or H

A!!VIDADES

I

1----1

308.6~0.e03

I

308.011.010 I

I

i

I
I
I
I

I
mM
I
FUHCIOk~~ENTO DA FUNOACAO HOSPITALAR
I

I
I
I
I

25t.ai0.011 I
I

I
I

I
I

I

11113
I HOSPITAIS E DEl!AIS UHIOADES OE SAUOC DA REGIOIIAL DE 8RAS!LIA
I
I
1/ATUIEZA DA DESPESA I
OliTIIAS DESPESAS CORRENTES I

I

I
I

I
I
I
I
I

J

I

I

t7fl1 l FUNDACAO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAl
I
147tl!.13754282.182i01!8
I
I
ASSISTENCIA HEDICO-HOSPITAI.AR

I

HATURE2A DA DESPESA l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

-

I

I
I
171113 I INSTITUTO DE SAUOE DO OISmTO FEDERAL

I
I
117113.13751212.99510901
·:
. : . ~Ct1 Ct'l(' t'~S ~T! 1•1 J~.~!'~~ D!_ft~O'-OLW• ~D!C=' ~.ett"llATI::.AS'iMDffi'A!i
I
I
ltfli'
I
I
FlmCIDHAHENTO DO INSTITUTO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
I
I
,
I
I
NATUREZA DA DESPESA
I
I
OIJTRAS DESPESAS CORRENTES
I
I
I
I
I
18319 I SECRETARIA DE DESENVOLVIHEHTO SOCIAL
I ,
18102 l SECRETARIA DE DESEHIIOLV!HEHTO SOCIAL • ENTIDADES sumVIS!OUADASC•l
I
I
,

58.m.eaa 1
58.tol.!l! I
I
I
11.000.911

:e.m.m

I
:
I

I
!I.OOI.m I

l

I
I
I
I

,I

11.100.011 I
I

210.0;9.000 :

I
I

llstl2.!581t2!2: 8471 oaa0
EXEarCAO DA POL!T!CA DE DESEHVOLV!~ENTO SOCIAL
I
I
I
I
.I
lltll
I
I
RINCIOHAHEHTO DA FUIIDACAO DO SERVICO SOCIAL
I
I
f
I
HATUREZA DI ~ESA f
I
I
OUTRAS DESPESAS cORRENTES I
I
I
I
I
I
I

I
251.190.001 I

2oe.m.m 1
I

I
I
I

I
I
I
I
I
67.m.ml
I
I

67.01M0i I
I
I
I
67.111.100 I
I
I

:

7132

Novembro de 1990

DIÁR,IO DO CONGRESSO NACJONAL (Seçl!o ID

Quarta-feira

ANEXO I!
I CREDITO SUPLEMENTAR
I
PIOG!UA OE TRABALHO
I
I AHEXO A LEI No.
I
I
ESPECIFICACAO
I
CODIGO
I
I
IIB112.15Bil832. 911 l9001
I!AHtiTENCIIO DE HEI/ORES DECRETADA PELO PODER JIID!CIItllO
I
I
I
I
IIII!
I
I
I IIANIJTENCAO DE HEI/ORES EH SillMCAD I!REGUlltR
I
I
I
IIATUREZA DA DESPESA l
I
OUTRAS DESPESAS CORREllTES :
I
I
I
111!2
I
PRDHOCAO DO ATENDIHENTO AO O! INFRATOR
I
I
I
NATUREZA DA DESPESA :
I
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l
I
I
I
I
I
llBII2.15B!lB32. 9!510001
I
INICIACAO PROFISSIONAL DE HEliORES
I
I
I
I
.!
I
IIII!
I
INICIACAO PROFISSIONAL DE HEliORES
I
I
I
NATUREZA DA DESPESA l
I
OUFRAS DESPESAS CORRENTES l
I
I
I
I
I
I
u .. I2.15Bll832. 91s: oeos
I
PROHOCAO DO ATENOIHEllTO A HENO!ES CARENTES
I
I
I
I
:letl
I
I
I PROHOCAO DO A!ENDIH.."NTO A HENO!ES CARENTES
I
I
NATfJREZA OA DESPESA I
I
OUTRAS DESPESAS CORROOES I
I
I
I
11Bit2 .l5BllB32. 976 l0001
ASSENTAHOOO DA POPULACAO DE BAIXA RENDA
I
I
I
I
11111
ASSEil!AMENTO DA IOPULACAO DE BAIXA RENDA
I
I
I
I
I
lfATUREZA DA DESPESA I
I
OUTRA~ DESPESAS CORRENTES I
I
I
I

Cri l,fl

RECURSOS DO TESOURO
PRO.!ElOS

r orAL

ATIVIDAOES

----1
5.48D.&Ot I

s.m.m:
s.m.m:
I
.I
I
I
I
41t.tlt :

.

r

<4Gt.i0& :
I

I
2Mfl.011 :
I
I
21.011.101 I
I
I

21.01!.101 :

·I
28. 900;101 :

:.
28.700.601 :

.

I
28.911.101 :
I

I
St.IOI.e01 I
51.101.119 I

I
I
I
S!.II!.!ID I
I

I
I
I
I
I

2C

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão ID

Quarta-feira 21

Novembro de 1990

lli!EXOII
I CREDITO SU?LEHEliTAi
I
I
I lli!EXO A LEI No.

PIOGUHA

OE

TRABALHO

1--------------------------1
I

~DIGO

ESPEC!f!CACAO

I
.I

I

I

IISII2.1581~872. 919 1eooi

I
I

1

PROHOCAO DA ACAO COf.UiliTAR!A

:eee1

I
I
PROHOCAO DA ACAO COHUN!TAR!A
I
I
I
·I.
I
118112.(5814872. 9881 0!0.1
I
PROHOCAO DO ARTESANATO

HAJUREZA DA DESPESA
OIITRAS DESPESAS CORRENTES

I

I
1180!
I
PROHOCAO DO ARTESANATO
I
I
I
.
I
NAJUREZA DA DESPESA I
I
o'JJRAS DESPESAS CORRENTES I
I
I
I
1181!2.158!4862.85911000
l
nHftüi"Fri'i:HV j,v·· CE'riiiV ilt Hi'UIV 5V~U•t: C 145i;!5i'Crtt:iH H iiiGRtiNICS . ·;
E HEND IGOS
I.

I

I
lfO!!
I
IIANIJJENCAO DO CE!iTRO DE APOIO SOCIAL E ASSISTENCIA A HII\'IANTES
I
E HENOIGOS

..

-I

. IIÀiuREZA DA DESPESA I
·1iJTRAS DESPESAS CORRENTES I
48111 I FUIIDACAO DO SERV!CO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
I
I~Bi!l,!5Bl02!2.041 I0000

I
I

I

EXECUCAO DA POliTICA DE DESEN\IOLVIHENTO SOCIAL

I
I
I
I
I

I
f·

ltBbl
fliNC.!ONAf.ENTO DA fUNDACAO DO SERV!CO SOCIAL
HAJUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I

7133

7134

Novembro de 1990

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo ID

AHEXO!I

CrS 1,91

I CllEDITO Stii'LEI!ENTAi
I
l
I AHEXO A LEI No.
I
I
I
I

PROGRAMA' DE

TRABALHO
REctiRSOS CO TESOURO

----·-----:

CODIGO

PROJETOS

ESPECIF!CACAO

1l--------------------------~------------~----------I
148111.1581lll32.111 10096
I
I
IWIIITENCAO DE HENORES DECilETADA PELO PODER JUDICIARIO
I
:etti
I
IIAHUTENCAO DE HENORES EH SITUACAO IRREGULAR
I
NATUREZA DA DESPESA
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I
I
11102
I
PROHOCAO DO ATEl<DIHENTO AO HENOR INFRATOR
I
I
I
I
NATUREZA DA DESPESA
I
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I
I
I
148111.15814832.115: 0901
I
I . INIC!ACAO PROFISSIONAL DE HENORES

I
1

r or A L

ATIVIDADES

''·

'

s.e0a.000 :

I
I

5.110.16! :
401.109 ;

I
I

4ot.tee :

I

21.000.000
20.601.000

fito!
IHICIACAO PROFISSIONAL DE MENORES

'I
I
I
I.
I
I
I
14'. '1.15814832.1181 0000

5.~01.106

I

NATUREZA DA DESPESA I
OIJrRAS DESPESAS CORRENTES I

21.110.000

'
28.901.006 :
PROHOCAD DD ATENDIHENTD A MENORES CARENTES

I
:

:1&11

I
I

I
I

. I

2S.9ea.e~e

PROHOCAO DO ATEIIDIHENTO A MENORES CAREIITES

:

I
I

I

NATUREZA DA DWESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I

I
I
I
I
148111.15814832.176100 O!
I
ASSENTAMENTO DA POPULACAO DE BAIXA REliDA
I

l8.90t.001 I
51.101.101.

:te91

5!.01t.tlt

ASSOOIIIIEHTO DA POPULACAO DE BAIXA REliDA

I
I
NATUREZA DA DESPESA I
OIITRAS DESPESAS CORRENTES I

·''

5t.e01.81! :

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao ID
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AHEXOII

7135

Cri t,et

I CRfDIIO SU?tEHENTAR
I
I
l 1!1/EXO A lEI No;

PROGRAMA

DE

TRABALHO
RECURSOS DO TfSOUlO

COO!Ge

ESPECIF!CACAO

r o r At

ATIVIOADES

PROJETOS

_ _..:.1
I
l
1481ii.IS8!4872.1!911CII
I
l
PROKOCAO DA ACAO COKUHITARIA
I
I

I

I

I
I
I

11111

I
I

PROKOCAO PA ACAO COKUNITARIA
I
I
I
I
I

I

I

I

I

I

IIH!
PRO~OCAO

I
.I
l

DO ART~SAoA(O

'I
I

I
I

!.750.&al I
I

L
I
I

IIATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

I
E IIENDIGOS
I
!Hü
IIA/ruTENCAO DO CEUTRO DE APOlO SOCIAL E ASSJSTENCIA A HIG/IAHTES
E KEJ<~IGOS

1.751.11! I

. 6.9~!.~!~ ~
·I

1.

t

I
I
I
I
I

I
I

.. NATIIREZA DA DESPESA
OUÍRAS DESPESAS !;j)RR(HTES
I

!.75&.000 I
l
I

~g~,!. !~! ~::!2.~!' ;~~::

HANUTEHCAO DO CENTRO DE APOIO SOCIAL E ASSISIDICIA A MIGRANTES

l
l

I
I
I
I

I
I
2&.101.110 I

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I

148111.15814872.!8810009
I
PROHOC/1\1 DO ARTESANATO

t

2&.1!a.!!l I
I
I
2t.ete.teo :

6.95U00 I
•I
I
I
I

I
~.95t.eer

l
I

:

I
I
l 37!.000.61& I
I !81.101.00! I
I
75.!1&.&GO I

f9il6f : SECRETI".JHA DE OfSENVOlVIMENTO URBANO

I
19111 I SECRETARIA DE DESENVOLV!liENTO URBANO
·I
l
119011.11!71251.!87 I!G.O!
I
CONSTRUCAO E AKPtiACAO DE PREDIOS E PROIRlOS DO PODER PUBliCO

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

:I !lê i

_

'/õJoVI.'Ilfo\'!Vlt i

CONSTRUCAO DO PREiliO DA CAHARA LEGISLATIVA
IUIIIIREZA DA DESPESA I

INVESTIKENTOS I
..

,.

I

I
75.100.&00 I

l

.I

Novembro de 1990
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AllfXOII

Cri 1,te

-------------I CREDITO SUPLE/!ENTAR
PROGRAHA

I
I
I ANEXO A LEI Noo

DE

TRABALHO

___ ___.

R!c'uRSOS 00 TESOURO
,;;._

1----------------------------------~----·~---

1
I

PROJETOS

ESPECIFICACAO

CODIGO

ATI VIDADES

TOTAL

:

..
I

----:
I
119111. !69!575!. !i! 11018
I
IIIPLANTACAO DE VIAS E OBRAS COijPLEJr.:NTA>ES DE URBANIZACAO
I

2S.e&l.801 I
I

2S.m.m :

:tili
I
I
I
I

IH?LANTACAO OE VIAS E OBRAS COIIPLEHENTARES. OE URBAN!ZACAO
NATUREZA DA DESPESA
INUESTJHENTOS

19002 i SECRETARIA PE DESEiiVDLVIHEHTO URBANO· ENTIDADES SUPERVISIONADAS(<),
I
1!91&2.10171212.8>010010
I
EXECUCAG OE OBRAS E SERVICOS 'DE URSANJZAtAO

J

,

25.006.090
106.000.001
106.811.100
. I

:tetl
I

!16.091.eei

FUNCIONAMENTO DÂ COHPANHIÀ URBANIZAOORA DA NO\'A CAPITAL DO BRASIL I

'I

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
.JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA I
....11CR~~Zf!C:M l>'! p.~uj;:!-!1 !
, :
I
mOI I COMPANHIA URBANIZADORA OA NOVA CAPITAL DO BRASIL

!j,!'~.·~c,

!

106.101;008

! '

14' '1.!0!7!212.05!180ef
I
EXECII!:AO UE OBRAS E SERVICOS ·DE URBAN!ZAcAO
I
:eeei
I
I
FUNCIONAHENTO DA COHPANHIA URBANIZADCRA DA ffOVA CAP!lAL DO BRASIL!
I
I
I
I
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I
I
JUROS E ENCARGOS DA D!UIDA :
I
AIIORTUACAO DA DIVIDA I
I
19813 I SERVICO AUTONOHO DE LIMPEZA URBANA
I
I
!!9113.te6002J2.05410101
.
I
EXECUCAO DAS AT!VIDADES DE COLETA DE LIXO E LIHPEZA lll
.I
I
VIAS E LOGRADDUROS PUBLICOS
I
I

.

,,

111.010,000 I
1.601.011 i

r 106.001.011
I
I
I 1t6.eee.m
I
I
I

109.08&.000 I

.

.,

1.901).806 :

s.eeu0e :
16S.m.m r
!65.~00.010

I
I

I
I

Quarta-feira 21
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. 7137

CrS 1,10

ANEXO II

.

.
I

.I CREDITO SUPlE/fEHTAi
PROGRAMA

I

OE

TRA~AlHO

I
l ANEXO A LEI Ho.

1-------------------------------1
I
I
I
I

I
I
I
I·

I
I

CODIGO

I

------I.
I
I

ESPECIFICACAO
I
IHH
I
FUNCIOHAHEHTO 00 SERV!CO AU!ONOHO DE lli!PEZA URBANA
I
. .
I
NATUREZA DA DESPESA
OU!àAS DESPESAS CORRENTES
I
lNIJESTitfENTOS

I
2lltlt I SECRETARIA OE TRANSI'ORTE
20101 I SECRETARIA DE TRA/iSIORTE

I
I
I

I·
:20131. 03&70212.134: 000()
SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLET!VO. 00
,II
. DISTRITO. FEDERAl

I
I
I

ltUi

SUBSJOIO AO TRANSPORTE COLET!VO

.
1/ATUREZA OA DESPESA
OU!RAS
. . DESPESAS. CORRENTES

I
I
1211011. 03170212 .!50 :O &ai
HANU!ENCAO DOS SISTEifAS DE CAIXA UNICO E INFDRHACOES
I

1)1;'

I
I
I
I
I
I
I
I

PROJETOS

REttllSOS 00 TESOURO

: 165!00&.003 :
I
I

ut.eee.eeG :
65.6&&.0_,, :
I
I

: .
38MOO,Oe. I
JB!.i00.890 I

.I

2se.m.m :

I
I

2SO.IOMO& I

I
I
II

2auao.m

1

I

I
I !01.10&.00& I

I

I

J
I
·I
I

I
NATUREZA DA DESPESA f

I
I

I'
I

I

OU!RAS DESPESAS CORRENTES I

:.

TorH

!

TP~SPORJES IJ~RAWa~

SISTEIIA OE CAIXA UNICO

~

I

--------1

ATIVIOADES

I·
ltlll

I
I
I
I
I

I
I

I
)

SISTEIIA OE INFORHACOES

I

I

I

NATUREZA DA DESPESA I

I

OIIJRAS DESPESAS CORRENTES l

I
.
I
I
2181& I SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO
2lte2 I SECRFJA.UA DE AGRICULTURA E PRODUCAO - ENT!OADES SUPERVISIONADAS
.I
I
121112.14070212,8561!000
I
I
EXECUCAO DE PROGRAMAS DE FOKENTO AGROPECUARIO E PRESERVACA~
I
I
DOS REttiRSOS NATURAIS
I
I

I
I
I
I
(I) I
I
I

I

41.01&.811 I
I
I
I 6e.t0t.m :
I .
I
I
6e.l01.100

I
I
~0.110.101

I
I

4t.!0MÓ0 I
I
21.m.m 1
I
I
I

Novembro -de 1990

7138

DIÁRIOD<JCONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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1\l!XO II

Cri i,ei

l CREDITO SUPUMEH!AR
PIOGRAHA

DE

TRABALHO

l llNEXO A LEI No.
l
I

I
I
l
I

RECURSOS DO TESOURO

--'-----·-------------------··-----:
. I
.:
CDil!GO
ESPECIFICACAO
AT!VIDADES
I PRO.Jf!OS
TOTAL
I

:tee1

l

l

21.00!.091 I
FUHCIONAHEHTO DA FUNOACAO ZIOBO!ANICA

l
l
l
I

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I
I

l
.I

121112.14181212. 894110!!
l
l

21.&00.0!! I

I

....

DESEHUOLV!HEN!O DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA TECNICA E EX!EHSAO
RURAL - EHA!ER

l
l
I
l

:teti
I
I

FUHCIONAHEN!O DA EIIPRESA DE ASSISTEHC!A 'TECHICA E EX!EHSAÓ
RURAL
.

I'

NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORREUTES

I
I
I

21.!1!.101 I

2t.toe.eee

r
l

2t.eo,.eee :

I
I

5le&l I FUNDACAO ZOOSOTAH!CA 00 DISTRITO FEDERAL

I
15111!.14070212. 95610000
f
I EXECUCM OE P~OG~~M~t: Qf f(IH~TO AG:ROPECIJARIO
'DOS RECUR~IOS NAiúRAi:,
l
IIII!
I

21.00!.0!1 i·
I

E'_

.

PRE'SERVACAO

2o.ee0.eee :

:

I
I . 2t.!00.01! I

FUHCIOHAHEH!O DA RmDAC/.0 ZODBOTANICA

I

1

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

.
·'

I
·I

r

2e.m.m:
21.00&.001 :
I
2f.0i0.tJOD :

51U3 I EIIPRESA DE ASS!STENC!A TECN!CA E EXTENSAO RURAL - EHATER

.

I

1518!3.14ÍB0212.99410090
DESENVDLVII!ENTO DE PROGRAMAS DE ASS!STENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL - EHA lER

~

·

:ett1
FUNCIONAMENTO DA EIIPRESA DE ASS!STENC!A TECN!CA E EX!ENSAO
RURAL
NATUREZA DA DESPESA I
O!ITRAS DESPESAS CORRENTES l

.
I

I

,.

,. 21.100.0101
I
l
I

21.111.101 I

Quarta-feira 21
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ltNEXO II

7139

. Cri !.11

I CREDITO SUPlEHEIHHR
I

PROGRAHA

DE

TRABALHO

I

I ANEXO A LEI Ho.

RCCURSOS DO TGOURO

-------------------1
I
I

1-------,----...,,-------------1
I
J
I
I

I
I

CODIGO

ESPECIFICACAO

I
22109 I SECRETARIA DE SEGURAHCA PUBLICA
22102 I SECRETARIA OE SEGURAIICA PUBLICA • ENTIDADES SUPERVISIOilADAS

I
I

PROJETOS

ATIVIDADES

T OT A L

I 27.!01.1!0 I
I 21.101.11&:
I
I · 21.061.&00 I
I

(O)

I
122102.16915732,863 :1001
I
COORDEHACAO DAS ATIVIDADES DO DETRAH
I
I

Jfe&J
FUHCIOIIAHEHTO DO DEPARTAHEHTO DE

2&.00&.000 :
TR~~SITO

1/ATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I
I

I
I
52111 I DEPARTAHENTO DE

TR~1SITO DO OISTRITO FEDERAL
I
15211!.16915732. 063: 0010
. COORDEIIACAO DAS ATJVIDAOES DO DETRAN

I

I

•I

IIII!
I
FUHC!ONA/!EHTO DO DEPARTAHEHTO DE TRAIISITO
I

I

J

21.110.010 :
21.000.001"1

2t.eee.eee :
I
:

I
:'

21.090,010
7.t0i,el0 I

I
I
I
I

7.100,100 I

I
i

I
I
:
I
I

7.01&.900 I

1.m.010 :

23101 I SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

i59.e01.6il I
51.000.000 I

23112 I SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE· ENTIDADES SUPERVISIONADAS CIJ

I
123882.0BI702!2.8~1100il

I
I

I
I
I

...

f
AAJtrRflA DR DESfrESR
I
OUTRAS DESP(SAS CORREIHES
l
l
.
I
22113 I POLICIA HILITAR DO DISTRITO FEDERAL
I
I
122113.16300251.1!BIOIII
I
PLANO DE EDIFICACOES DA POLICIA HILITAR
I
I
11101
I
COHSTRUCAO DA S<11E DO QUARTO BATAI.!IIli> DA l'Ollt!A HILITAR-:;~GUARA
I
I
1/ATUREZA DA DESPESA
1
Ih"'I;STIHmos
I
I
I

'I

. 21.106.001 :

I

EXECUCAO DAS ATIVIDADES OE ADHINISTRACAO DO SISTEHA CUlTURAL

I,
I

I
I

24.000.000 I
I

Novembro de 1990
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CrS t,tt

A.'!8t0 11

--------------I CIEDIIO Sl"LEHENTAR
I
I
I ll!IEXO A LEI No.

PROGRAMA DE TRABALHO
RECURSOS DO TESOURO

1--------------------------1
I

E s·PE C I F l CAtA O

COOIGO

1--1
1

PROJETOS

ATIVIOAOES

TOTAL

--:

---~---------

:Hii
I
I · FUNCIONAIIENTO DA FU!IDACAO CULTURAL
I
I
HAiliREZA DA DESPESA
I
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I
I
I;
I
12:.• ..!.11817D212. 919 :e e!!
I
HANUTENCAO DO TEATRO 1/J\CIONAL DE BRAS!l!A
I
I IIII
I
FllliCIONAHENTO DO TEATRO NACIONAL DE BRAS!LIA
I
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORREIITES

24.m.m:
I
I

I
I

24.ue.e&e :
I
I

1.m.m:

.1.

7.eee.m

I

:

I
I
I

7.1!1.100 :

I

:

:me2.eB-4S2472.S42:ee~e

I
I

:

:e eu

'i

I
I

I

I

19.t00.00i :
REAI.IZACAO DE PROMOCOES CULTURAIS

:
úE:~E:'"ti

:

OliTRAS DESPESAS CORRENTES
f
I
I
I
I
I
53011 I FUNDACAO CULTURAL OD DISTRITO FEDERAL
I
I
1531111.16171212. 04!10001
I
.
EXECUCAO DAS AT!VIDADES OE AOHIN!STRACAO DO S!STEIIA CULTURAL
I
:1811
I
FUIICIONAIIENTO DA FUNDACAO CULTURAL
I
I
NATUREZA DA DESPESA
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I
I
I
15311! .181712!2.109: 1100
I
HANUTENCAO DO TEATRO NACIONAL DE SRASILIA

:·

I

19.181.000 :

iô!ITiiiiEZH iiA

I
I
I

I
I
I
I
I
I

24.i0e.i00 :

I
I

24.eoo.eee :

I

I

I
FllliCIONAHENTO DO TEATRO NACIONAL DE BRAS!LIA

5D.00!.101 :
24.&03.101 :

I

:eee1
I
l

19.000.008 .•

PROHOCOES CUl!URAIS

I
I

NATUREZA OA DESPESA ·:
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

I
I
I
I
I
I
I
7.101.010 :

7.!10.1!1
7.10M00

Quarta-feira 21
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MEXO II

Novembro de. 1990

Ct~

----------

I CREDITO SUPLEHEIITAR
I
I
: ANEXO A lfl Ho.·

PROGRAMA

D~

7141

1,11

TRABALHO
RECURSOS DO TESOURO

I
I
COOIGO
ESHCIFICACAO
I
1-----------------------------·
I
I
153111.18482472.142 I 1101
I
PROHOCOES CULTURAIS

PROJETOS

.

AT/VIDADES

TOTAl

'

I

'.
'

---·1
I
19.110.9!0 I
I

I
I
:1011
I
I
REALIZACAD DE IROHOCOES CUlTURA!S
I
I
1M TURE2A DA DESPESA
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I
I
I
23114 I DEIARTAHEIITO DE EDUCACAO FiSICA, ESPORTES E RECREACAO
I
I
123184.08461212.11610001
I
I
PLMIEJAHEiiTO,PROHOCAO E COORDENWO DA POLITICA DE EDUCACAO
I
I
FISICA, DESPORTOS E RECREACAO
I
.

Jv.&aa;ee& :
l
I
I

19.&01,;et I

lft.lió.lil I
111.180.10! I

'IIIII

ue.eeo.e0~

I
I
I

l

I.
l

l

I

ft<\flll~t:.b\ DÂ .flf.SI'€4.04 r

FUNC!Oi/AHENTO DD DEPARTAHEIITO DE EDUCACAO f!S!CA ESPORTES E
RECREACAO

I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I
t
I
I
24911 I SECRETARIA DA lliiiUSTRIA, COIIERCIO E TURISHO
·l
I
24113 I WARTAHENTO D< TURISMO
I
··I
124113.lló!i0212.1!4 IIIII
I
PLANEJMENTO E COORDENACAO DAS ATIVIOADES DE SUPORTE AO TURISHO
I
I
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESIWS CORRENTES I
I
I
l
'
124113.11653632.01510010
'
I
PROHOCOES E DIVULGACOES TURIST!CAS DO DISTRITO fEDERAl
I
,lftti'
I
I
REALIZAéAO DE IROHOCOES E EVENTOS
I
I
I
I
HAIUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORREHTES I

:
I
·I
I

m.aauaa:

L

I' f5&.e0&a090 :
I J5a.eo0.aaa :
I

ót.00it.0Bt :
I

n.eee.eee :

:eaei

I
·I
l

I
I

I
!
i

fUNC!ONMENTO DO DEIARTAHENTO OE TURISHO

60.110.111 :
9&~100.108 :
I

I
51.11&.111 I

5&.100,600 :
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ANEXO II

CrS 1,11

----------------------------------------~------

I tiiEOITO St/PlEHEHTAR
I
I
·: AIIEXO A LEI No,

I
I
I

COO!GO

PROGRAHA

n•

TIABALHn
IECili!SOS no TESOURO

--------1

---------------------------------------------I
ESPEC!FICACAO
I IROJfTOS
ATIV!DADES
.I

I

I OT H

1--------------------------~-------------~-------------------~·:

I

:
I
I
I
I
I
I
I

I

:t&02
I
PROHOCOES TURIST!CAS
I
I
I
I
I
25111 I SECRET!RIA no TRABAlHO
25111 I SECRETARIA DO lRA&.ll/0

:
I
I
NATUREZA nA nESPESA I
DIITRAS nESPESAS CORREIITES I
I
I
I
I

I
I
I
-i·
I
I
I
I

I
I

I
I

I

t

I

I

I

11101
I
FORHACAO DE HAO-flE-iBRA ESPECIALIZADA

I
I

I
I

I
12Siil.l4671211.12010001
I

l

PR0110CAO DE CURSOS &E FORl'fACAO OE twi-DE-oBRA

I
I
I

41.811.1!1 I

I
4t.lll.i0& :

I

I
I

I
i!681'11!1 ; S!:rii~:,TaKIA 11E C~rfmi!t:~iRC' SOCiiii
26111 I SECR.ElARIA DE COHUNICACAO SOCIAl
I

I

:-

I
I

I~6eli.e3073232.H3!3i!90

I

I
I
I
I
I
I

I
I

I

D!CULGACAO E PUSLIC!OADE

.•:1011
I
PUSLICACAO DE AIOS OFICIAIS, AHUNCIOS E EDITAIS ·

I
I

I
I
I
I

I

11112

.I

I
.I
I

NATUREZA DA DESPESA I
O!ITRAs" DESPESJIS CORI EliTES I

I

REAL!ZACAD DE CAIII'AHIIAS E EVENTOS

I

I
I

I

f.

I

I
I
I
I
I

I

·I
I

I

NATUREZA DA DESPESA I
O!ITRAS DESPESAS CORRENTES I
I
I
39111 I RESERVA DE CONTINGEIIC!A
31101 I RESERVA DE CON!INGENC!A
I

I
I

3S.eoe.et~

l

35.000,601 I
I
35.810.001 :

I
I
I
I.
I
I
I
I
I
I
I
I
I·

139e91.99999999,m:me

I

I

I.
I
I

I
I

:9999

I

I.

I

I

I 2tB.m.m 1
I 21S.O!I.OOI I

I
I
I.

' I
I
I ztB.tot.m :
I
I
I
I
I
I
I ~S.tlt.lll I

I

I

I

I

I
I

.

I

I
I

I

I.

:
I
95,101.!~1 :
I
.I
25.101.001 I

I
I
71.11&.101 :
I
I
I
I
I

I

.r orAL

95.131.3~~

25.tet.m:
I
I
I
I
I
7t.tel.t01 I
I

I

lll NOTAI UN!DADECSl TRANSFER!aOlACSl NAO SONACHl 110 TOTAL DoSJt.IIREXO

.

as.c:t.::t :

I

I

r

:

·''

i

I

REôERVA DE COnl!NGENC!A

I

I
35.8fi.lll :
I

I

I
I
I .

r

:

I

I

RESERVA DE CONTINGEIICIA

I
I

I

35.tll.l01 :
·I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I

I

I

I
liA TUREZA DA DESPESA I
OUTRAS nESPESAS CORREIIIES I
I

~

1.

I

:2.374.eot.eH f3.ets.tee.eoe :s.6et.eee.eot :
I

.
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rrs 1,11

IIIEIO III
I !miJO Sll'lootrAI
I
1 151.H. S!Cl!ETARU DA

~ ~

mm

PHSUK! DE IIAIHHO

I 15!11 fiJHM DE DEsa\IOI.V!I.OOO DO IISllfrO fEDEI!!. - f1RWE
IU!liSIS lll lESMO
I
I
I
i
I
I
toOIGO
UHCIFICIC!O
I QO.ETOS
AriVIM!ItS I lO! H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 15!11.1311121 l.lfl I IIII
I
I
I
I
OIIIAS E REriiJIPAII!JirOS DE CIIGAOS lll GIIF
I
I
I
I
I
71.1H.III I
r.
·r
r
r Hll
I
r
I
I El!llll\0 DE OBRAS EiEriUIPAJf!lfi'O DE ÓIGAOS lll 6liF
I
I
I
I
I
I
I
I
r
I
JllliiiElJ! liA DESl'ESA l
I
I
I
.I
I
r
WSI!IIWOS I
71.HI.IH I
I
I
r
r
r
r
r
r
I 1591l,lll7121 J.H; I IHI
r
I
I
liRAS DE lallOIII'fHIOS HO li/i/lO lllOrO E C!MIES SAffiiiES
IS.Ht.ICJ :
I
I
I
I
I•
I IIII
I
I
I
I
I
I
I El!llll\0 DE OBIAS DE IIEUIOIAHfi!TOS HO llAHO lllOIO ECIOAIIES
I
r
r
r 5Affii!ES
I
r·
I
r
I
r
lllllmA DA IIES1ES! I
I
r
I
r
r
l!i.III.HI I
I
r
~TllratTOS :
r
I
r
I
I
I
r
·r
I
115!11.1318135 1.1« I IIII
I
I
llii!IIIO DE I'N'IT!l. Df: EIIIIESAS lll 6liF
I 2.III.H!.I!i I
I
r
r
I
I
I
r
Hl!
I
S!llsctlr:AI DE I'N'IIAl DE EIIIIES!S DO Slf
I
I
I
r
r
r
I
I
r
.IIIUIEZI M IIES1ES! I
r
r
I
r
~!fsr~cs·r. l.!!t.'!f "!I
i
I
r.
r
r
r
I
I
r rmi.H!lll6 l.tll IIIi
I
I
I
I
I
I
liRAS liOS .lliDIHS iOTAIIJCO EZO«.OSICO DE BIASllLI
2t.IH,IH I
I
I
IIII
r
I
I.
I
"r
r EXECI!l10 DE liBRAS 110 .llii)IK lOTA/fiCO
r
r
r
r
r
r
r
I
r
r
·I
r
11111111E14 L\\ DESIES! I
I
r
r
3.Ht.IH:
r
I
I
I
~li!OO'OS:
r
I
r
I
I
I
I
r
11112
I
I
I
I
l El!llll\0 DE O!ÍAS HO .llii)!K lOOloGICo-.
I
r
I
r
I
I
r·
illliiiEZI 11<1 DESIESA l
r
r
r
I
WSIIIIWOS I
!l.llf.lll !
I
I
r
r·
I
I
I
I
I
IIS!II.I6311il 1.1!6 I IOH
r
I
I
I
I
l!.HI.IH I
I OBRAS E EIIIIINmOS DO SISI!l'A DE Sf!!IINI!llllml.IC!\
I
I
I
I
r
I
I IIII
I
I
I .
liBrAS E!IIIISJCAO DE Elllllh'I!IITOS liRA ASSI'
I
I
r
I
r
r
I
I
r
I
I
r
I
I
IIIIIIEZA liA 1'6PE5A I
I
r
WSTII!OOOS I lt•.ret.IH I
I.
I
I
I

,.

/

7143

7144
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IIEXO III
la!DI!O Sll'I!IIOOM
IIOGIAU IE TI!! ALHO
I
I !5111 S!tl1ETAI!A DA fAlEHOl
I !5111 f1JJ.lll) DE DESEHI~Y!IIDITO DO O!S!RI!O F!I!RAI. - f1J1W[
I
I
EIIECIFICACAO
I
COOIGO
I
I
I
·r
I N12
I
OIIIAS E MIJIS!CAO DE fiUIPM!l!IOS PMA APllllf
I
I
I
I
1\~ DA DESIIESA I
I
I
UMSTIJIOOOS I
I
I
I
I
I
I !511I.IB%228 !.133 I IIII
I
I
III.RAS DE COI!lliOCAO DE PMW !EC!rAllYOS E DESi'OIIIl\IOS
l
I
I
IIIi!
I
I
I COIISJiltAI! DE 1!111!6 i!tllrAIIYOS E DESI'OIIli\IOS /!AS Cllllii!S
I
I Sti!ELIJ[S
I
I
I
I
l
l
IA111E1A OA lk"'SPEStl I
IIIIESIJIIDITOS I
I
I
I
I
I
I
I 15'111.1848247 !.llt I IIH
DilAS EEIIIIPM!l!IOS DO SIS!Ell! ClllllliAt
I
I
I
I
I IIII
EX!ru:AO DE 001!5 E AI\IISICAO DE EIIIIPAIIDITOS PMA OSISllll!
I
I
QLJIIRAI.
I
I
I
I
IA1111ElA DA D!SPESI I
I
Y~I~l"I!S l
I
I 15!1!.115!1575 !.lói" IUI
I
IIIRAS DE IIIIBM1Z/lM
I
I
Nll
I
I
IIIBAKI!lCM DO PLJIJIO lnOIO ECIII!DE5 StllELilES
I
I
J·
I
IA111E1A DA DESPESA I
I
'I
l!MSllliOOOS I
I
I
I
I
I
1!59H.II61327 1.1:!.1 I IIII
I
I
OBIAS DE !IIIUACAO DO SlS!Ell! DE lllllflliACAO PlllUCA
I
I
J.tftl
I
I
I" !IIILIIIC/lO DO liSTEM DE ILIJIIII!ICAI PlliLICA 110 PLAIIO IJLOIO E I
I
CIDADES Sti!ELIJ[S
I
I
I
I
I
I
IAIIJE1A DA OESPESA I
I
I
J,
lllltSIIIIDITOS l
I
I
I
I

Crlt,tt

l!llllSOS DO
I
I
I AliYilllii!S I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
6.1tt.lll I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
l
I
l
l
I
l
i.Ut.tH:
I
I
I
I
I
I
I
I
r
I
I
I
I
I·
I

liO.IJOS

1!501~0

I OI Al
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!.ttl.lll I
l
I
l
l
I
l
I
l.llf.lll I

J.~.~~

I
I
I
I
I.
17.21&.181 :
I
I
I
I
I
I
I
I
l
9.1fl.llt I
.I

I
U.211.11l! I

I
I

fMI.Ht:
I
I
I
I
I
I"
I
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Nfxllll

7145

Ctll,lt

I CII!l!TO Sll'I.EJUIAR
I
I lllll SECIET!RLI DA F!ZW
I 15!11 RI<OO OE II&I<ViJL~!/1000 00 D!Sl!IITO f!!I(RIJL

•

flHm

1'--------------~-----------------------------------------

l

I
I

I

COOIGO

ES PE C IF I C!C 10

I
I

PIO~O:

ATI~IOAD!S

I OI H

I

I

I
1-----------------------------1-----:---------1
I
I.
I
I
I
I
I
I
ll!ll.l316lfll.l27 I IIII
I
li!!I.NIIII!AO OE ô.llEIJAS Df AGIIAS PLIJI!IAIS
I
I
13.111.111 I
IIH!
I
I
I
1/III.NIIMAO DE ô.llrRIAS PE A6IIAS ILU/IAIS HO P!NiliiLOTO r
I
I
I
I
CIOAD!S !Al8.1TES
I
I
I
I

I

i

I

Ml!IIW DA DESPESA :

I
1«\!SllliDITOS I
I
I
l591!.137!llB l.llB I IIIi
I
D91AS r EGUIPIIiOOOS 00 SISTEM DE SJI!!I.'IOOO BASICO
I

11111
I
I
El!lll:M DE OBIAS EA!UISICAO DE ElliiPMOOOS PIJIA DSISTEli\ IJE I
I SMNIEI!!D BASICO
I
I
11\lill!bl L\\ ..:li'ES<\ I

I
I
I
I
I
I 15!11,1j88535 I.Í32 I 1!11
I
IIIRAS E E!UIPMf!ITOS DO SISJEJ!A DE TR.oo:>ORTE

I
l

1..
I
I
I
I

lli\WIIIOODS I
I
I
I
I
I
I IIII
I
llEl:tiCM DE OBRAS E M!IIS!Il\0 DE EIII!P/JIENTOS PARA OSIS!DII OE I
I
I W~i'ES
I
I
I
I
I

I
I

A
.I

13.111.111 I
I
I
I
I
I

I
I
31.11!.1H :·
I
I

I

I

I
I
ll.llt.lll I
I
I
I
I
I
I
I
.I

I
I
I
I
I

I

I

2.811.111 :
I
I

I
I

2.811.111 I
I

.I

I 2.232.1.!1.111 I
I_..
I

2.232.tN.tf& :
I

I

- - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - 1 -I - - - - - TtTAl

Novembro de 1990
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AliEXO IV

-----·---

ICR!J)[TO SUPLEHENT~
I
149111 - SECliETARIA OE OESENVOLVIIIENTO URDA/lO
149102 - COKPAIIHIA Of ~GUA E ESGCTOS OE BR!SILIA - CAESB

I

CODI60

I

1------1
I

I
149112.1376447.51:;8
I
I
I

I
16111
I SISTEI'.A I
I
I

11&11
I
I

I

I
liDei

149tl2.1376447.5159
I
I
I
I
'I
I
I
149112.1376447.stóe
I
I
.I
I
I
I
I
I
149112.1376447.51!61
I
I
I
I
I
I
149fl2.1376447 .5145

I
I

IEMSOS DE TOGAS AS FONTES

-------------------:

:em
I OBRAS CIVIS DA CAES8
I
I
11111
I OBRAS CIVIS DA CAESB
I

I

ORCNIEI!IO OE INVESTI/lENTO

'ESPECIFICACAO

149lt2.137ml.5156
I
I
I
I
I
I

I
I

~UTOR

VAlOR

-I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
.1.
I
I
I
I
I
I
I

Of BRASILIA E AREAS AOJACEifiES

SISTEI!A PRODUTOR OE DRAS!LIA E AREAS
.

~JACENTES
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em discussão a redação
final.

(Pausa.)

Não havendo quem peça a pala-

vra, encerro a discussão.
Em votação.

os Srs. senadores qUe a aprovam queiram permanecer senta-

dos.

(Pausa.)

Aprovada.
A matéria irá à sanção do Sr.
Governador
do
·Distrito

que se iniciará em 1991, cujos
valores corresponderão a dois
terços dos estabelecidos para
o subsídio e a representação
dos Deputados Federais na próDispõe ainda o presente pro- xima legislatura, sendo- reajeto sobre outras normas que ju_stados·, ·por ato da Mesa, em
irão possibilitar o funciona- suas mesmas datas e em seus
mento da Câmara Legislativa do mesmos í nd fces.
Distrito Federal, até que esta
formule o seu próprio regimenVãda o pagamento de qualquer
to interno, além de fixar a vantagem pecuniária acess·or 1 a
remuneração
do
Governador, aos Deputados Distritais, salVice-Governador,
Secretários vo nos
casos
de
missões
· ·
·
de GOverno do Distrito Federal ofici'ais.
e dos Deputados Di st:_r i tais,.

proPOs 1ção
em
comento
encqntra-se divjdida. em sel.·s
o SR. PRESIDENTE (Iram Sarai- seções, entre as quais na de
va)- Item 3
n~ 1 acham-se os
dispoSitivOs
que regem a instalação da Câmara Legislativa do Distrito
PROJETO
DE RESOLUÇÃO
Federal e a solenidade de posN 2 54 DE 1 990
se de seus membros, que se da(Em regime de urgência
rã o concerni tantemente em sessão preparatória, · a ·rea·l i Zar_;
nos termos do art. 336
se no dia 1~ de janeiro de
do Regimento Interno)
1991, em local previamente deDiscussão, em turno úni- terminado em edita 1 do Pres i ·
co, do Projeto _de Reso 1 ução dente desta Casa.
n

2

54,

de 1990,

cte

Autoria

do Senador Mauro Benevides
e outros Srs. Senadores,
que estabelece normas para
a posse dos Deputados Distritais, eleitos a 3 de outubro de 1990, regula a eleição da Mesa da câmara
Legislativa e a solenidade
de posse

do

_Governador

e

Vice-Governador dO Distrito
federal, eleitos na mesma
data, e dá outras providências
(dependendo
de
parecer).
Sobre a mesa. parecer da Comissão do Distrito Federal que
1.
será
lido
pelo
sr.
Secretário.

É lido o segu1nte.
PARECER Ng 367, DE 1990
Da Comissão do Distrito
Federal~ sobre o Projeto de
Resoluçao n~ 54, de 1990,
que "Establece normas para
a posse dos· Deputados Distritais, eleitos a 3 de outubro de 1990, regula a eleição da Mesa da Câmara
Legislativa e a solenidade
de posse do Governador e
Vice-Governador do Distrito
Federal. eleitos na mesma
data,
e
dá
outras
providências".
Relator: Senador
Ccrrêa.
·

Mauricio

De autoria do Imniente Senador Mauro Benevides, vem•a exame desta comissão o Projeto
de Resolução do Senado Federal
n~
54, de 1990, que tem por
escopo estabelecer normas para
a instalação da Cámare Legislativa do Distrito Federal
regulando a forma como se dará
a posse dos Deputados Distri-

21

tais, do Governador e ViceGovernador do Distrito Federal, eleitos no dia 3 de outubro p.p.
·

-_,. A

Federal .

Quarta~feira

Em segu 1da, a Secão V procurã
proporcionar condfções mfnimas
para o funcionamento __ técnico
da Câmara Legislat-iVa, 'dlspon.:.
do sobre as suas sessões, co~
missões
e
tramitação
de
matérias,procurando-se
aproveitar, no possfVel, as normas
refer.entes ao processo 1 egi s-1 ati vo riO âmbito do Congresso
Nacional.
·

Por derrade-; ro. encontra-Se a
· Seção VI.___ na qua 1 estão cont 1-:
··das disposições gerais onde s~
A Seção II estabelece que a coloca a possibilidade da aMesa da Câmara Legislativa do plicação, no que couber, das
Distrito Federal será composta normas estabelecidas na Reso~
de um Presidente, um Vice- lução n~ 157, de f98á. desta
Presidente, um primef~o.2 um Casa e do_ seu Regimento I~ter:
segundo secretário, sendo· es·- no, até que a Câmara Le!;i~lSla
tes substitufdos por um pri- tiva fixe disposições proprias
meiro e segundo
suplentes, que
permitam o seu normal
dispondo ainda sobre a sua~- funci~namento.
leição, gue ocorrerá em sessão·
No tocante às matérias de inpreparatoria
presidida pelo
mais idoso de seus membros.
teresse do Distrito Federal
que· estejam tramitando no SeAs disposições referentes à nado • serªo _encaminhadas à
posse do Governador e do Vj ce-:-. _Câmara Legislativa apóS a··sua
-Governador do Distrito Federal . fnsta 1 ação
estão inseridas na Seção III
· Jfstá p~;evista,~a dãsignação dé
do projeto.
servidores da Secretaria do
A cerimónia de posse está Senado Federa 1_ para organizar
prevista para o dia 1~ de ja- as sessões a serem realizadaS
neiro de 1991, perante a Câma- no di-a1~dejaneirode1991.
ra Legislativa do Distrito Federal, devendo ser proclamados
Finalmente, permite esta proemposados ao Governador e o posição que o Presidente do
Vice-Governador
do Distrito Senado _coloque, segundo seus
Federal pelo Presidente pre- próprios critérios, servidores
v1amente eleito da Câmara Le-- desta Casa ~ disposição da Câgislativa, após a prestação de mara Legislativa. gue terão
compromisso solene, ocasião em assegurada a pãrcepçao dos jus
que poderá ser concedida a pa- no órgão de·or1gem e, ainda,
lavra ao Governador para se os direitos e demais vantagens
previstas no Regulamento Admi~
dirigi~ à Câmara Legislativa e
ao povo do Distrito Federal.
n1strat1vo do Senado Federal.
r

A seção IV contem duas subseções, trªtando a primeira da
remuneração
do
Governador,
Vice-Governador e secretários
do Governo, para o perfodo de
1~ de janeiro de 1991 a 31
de
dezembro de 1994, que é fixada
em valores equivalentes aos
efetivamentes-percebidos em 31
de dezembro de 1990, pelo atua 1
Governador,
ViceGovernador e Secretários de_
Govarno, re.spect-i vamente.
Quanto à subseção II, referese à remuneração dos Deputados
Distritais para a legislatura

Gostarfamos
de
salientar,
neste momento, que a matéria
em exame foi exaustivamente
debatida pelos Deputados Distritais que, por fim, nos encaminnaram, à guisa de sugestão, propostas de emendas ao
texto original, entre as quais
aproveitamos todas aquelas em
que
houve
consen~o
nas
discuss5es.
Portanto, com base na manifestação consensual dos Deputados Distritais, apresentamos
as se'guintes emendas:
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Por conS-egufnte, impõe-s~:i.. que
a Seção II do projeto venha
No artigo 1~ do Projeto de
tratar da po·sse do Governador
Resolução do senado n~ 54, de
e do Vice-Governador, cabendo
1990, onde se lê 11 § 1.12.", leiaEMENDA N.st 4 - DF
à Seção III o trato das quesse "Parágrafo único".
tões relativas à eleição da
Dê-se a seguinte redação ao Mesa
Dire~ora
da
Câmara
.Just,iftcação
inciso VIII do§ 1,g_ do art. Legislativa.
1.11, aos§§ 2~ e 7_.11 do art. 3,g_,
As demais alterações verifiTrata-se de emenda apenas de acrescentando-se § 9~ ao mesmo
redação, uma vez que o referi- artigo, todos do Projeto de cam-se em decorrência do mesmo
do art.
1~
contém um único Resolução do Senado n~ 54, de motivo. e são conseqüentemente
parágrafo.
1990, substituindo-se as dis- necessá_ri as para que faça senposições contidas na Seção II, tido no contexto das modificaEMENDA N.ll. 2 - DF
pelas da SeÇão III:
ções ora apresentadas.
EMENDA N,g_ 5 - DF
Dê-se a seguinte redação ao
inciso VI do 9 1.u do art.
1.2.
"Art. 1.o. ••••••••••••••••
Dê-se a seguinte redação ao
do Pro~eto de ReSolução do Senado n 54, de 1990:
§ 1,g_ .. ··-···--.. --~·-· ..•.. art. 2,g_ e seu § 1.st, do Projeto
de Reso 1 ução do Se_nado n,g_ 54,
11
VIII - -convo-cãÇão da Câ- de 1990,
Art. 1.11. ······~···-····mara Legislativa para ses"Ar-t. 2~ A Mesa da Câmara
são de posse do Governador
§ ,1• . . . . . • . • · · · - · ' · · · · · ·
e Vice-Governador do DisLegislativa do Distrito FeIV - prestação, pelo Detrito Federal.
deral será integrada por um
putado Dfstr1ta1 mais jovem
Presidente,
um
V1ceArt. 3,g_ ..•...... ~ ....... .
entre os presentes, no se~residente, um Primeiro, um
guinte compromiss9:
-segundo
e
um
Terceiro
§
2,g_- Integrará a Mesa o
secretários.
11
Prometo cumpri r -a Consseu Presidente e mais qua§ 1~ Os Secretários substituição Federal e a Lei
tro Deputados Distritais de
Orgân1ca a ser elaborada e
_co1 i gação ou parti do di fetituirão o Pres_i-dente na
rentes e, mediante convite,
aprovada pela Câmara_L~gis
ausência
do
Vicelativa que ora se instala,
o Presidente do Tribunal de
Presidente, e serão substiobservar as Leis,
desempeJustiça do Distrito Federal
tufdos por um primeiro, e
nhar fiel e lealmente o
e Territórios.
um segundo suplentes."
mandato que o povo me conferiu e trabalhar pelo pro.Justificação
gresso
do
Distrito
§
7,g_ 0-Pr-esi'dente desigo acrésc 1 mo d·e um -qui nto memFederai."
nará um dos componentes da bro à Mesa Diretora da Câmara
.JUstificação
Mesa para proceder à leitu- Legislativa,
o
Terceiro
ra do Termo de Posse, que Secretário, tem por finalidade
Esta emenda é de cunho emiserá assinado pelos empos- evitar o empate nas votações
nentemente
redacional,
sados e pelos demais compo- no âmbito deste co1egiado.
constituindo-se em acrescentar
nentes da Mesa .
EMENDA N,g_ 6 - DF
a expressão "e aprovada" no
supracitado texto, de maneira
a explicitar que a Lei OrgâniDê-se a seguinte redação ao §
§ 9~. o Presidente encer- f~ do art. 2~ do Projeto de
ca a que os Deputados Distritais assumirão o compromisso
rará a Sessão, convocando a Resolução n,g_ 54, de 1990:
de cumprir, deverá não só ser
Câmara
Legislativa
para
elaborada como também aprovada
sessão preparatória no dia
'*Art. 2A ••••••.••.•• -._ •••
pela
Câmara Legislativa do
s~guinte, destinada à elei§ 1 ~ Os Secretárfos subsDistrito Federal.
çao dos membros de sua Mesa
Diretora."
tituirão, sucessivamente, o
EMENDA N,g_ 3 - DF
Presidente na ausência do
Vice-Presidente,
e
serão
.Justificação
Dê-se a seeuinte redação ao
subst1tufdos por um primeiinciso Vi do g 1,g_ do art. 1~ ·Esta propoSição, além de dar
ro e um segundo suplentes. 11
do Proleto de Resolução do Se- a correta denominação à Câmara
nado n 54, de 1990:
Legislativa, que estava sendo
.Justificação
chamada. no presente texto, de
O termo "sucessivamente~~ é
"Art. 1~ .. ·-··-·-·-~·-~···- Câmara Distrital, compreende
modificação no rito a ser obe- acrescentado com o intuito de
-decido
no
dia
de
sua
instalaassegurar
a ordem sucessiva na
§ 1. . . ' . ,...... --~ --~. --·
ção, invertendo-se a seqQência substituição dos membros da
V- chamada, pelo. Primei- na qual a eleição dos membros Mesa.
ro Secretário da Mesa do da Mesa Diretora ocorreria anSenado Federal, de cada um teriormente à posse do GoverEMENDA NA 7 - DF
dos eleitos que, solenemen- nador e Vi ce-Governador
do·
te,
declarará: "Assim o Distrito Federal.
Dê-se a seguinte redação ao
inciso I do § 3~ do art. 2~ do
prometo":"
Desta forma, pretende-se evi- Projeto de Resolução do senado
.Just if t cação
tar que o andamento do proces- n~ 54, de 1990:
so de· escolha dos membros da
11
Art. -2,g_ .·.· ............. ~-.
Trata-se de outra emenda de Mesa possa interferir ou, até
redação, que consiste em subs- mesmo, atrapalhar a solenidade
tituir, no mencionado texto, a de posse do Governador e Vice§ 8. . ' ..... -- .. •""• . . . . . ~expressão 11 de pé" pela palavra Governador,
e
vice-versa,
I
presfdirá- -a sessão
"solenemente", tendo em vista optando-se que esta solenidade
preparatória o mais idoso
a impossibilidade de se colo- se dê anteriormente à eleição
car ·de pé qu·em seja portador da Mesa.
dos
Deputados Distritais
EMENDA

N~

01 - DF

de deficiência ffsica que
lhe permita lev~ntar-se.

não
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e
são da exPressão
"qUe
me verriador, vice-governador·
elegeu", garantindo explicita- secretários de Governo do Dismente que o governador eleito trito Federal.
se compromete a cumprir a Lei
para comporem a Mesa; "
Orgânica não só elaborada como "Permitimo-nos: pôr isso, optambém aproVada pela Câmara tar pela manutenção respectiva
.Justificação
Legislativa, e tornando claro dos textos originais.
que o compromisso do governaA inserção da expressão "de dor eleito seja servir com leQuando já conclufamos o prepartidos difer:-entes 11 , visa as- a-ldade e dedicação não apenas sente parecer, recebemos. do
segurar uma participação mats ao povo que o elegeu, mas tam- Fórum - Participação Popular e
democrática dos membros da câ- bém
àqueles
que
não
o Regimento Interno da Lei Orgâmara Legislativa, na condução elegeram.
nica do Distrito Federal, realizado pela Universidade de
dos trabalhos de escolha dos
EMENDA N~ 10- DF
Bras í 1 i a _- Unª, sugestão no
integrantes da Mesa Diretora
sentido de que fosse inserido
daquela Casa.
Dê-se a seguinte redaTão ao § preceito disciplinando que os
EMENDA N-'1. 8 - DF
1 ~ do art ._ 5.2 do Pro~ e to de instrumentos de participação
Resoluç~o
do Senado n 54, de popular adotados pela Câmara
Dê-se ao § 3~ do art. 8~ do 1990o
Distrital no-seu funcionamento
regular e no- processo de elaProjeto de Resolução do Sena_çlp
-~AFt~ 5.Q. , .... , ......... .
boração da Lei Orgânica, fosn~
54,
de 1990. a seQuinje
sem por ela estabelecidos imeredação:
§ 1A É vedãdo o pagamento diatamente
após
sua
"Art. 3Jt ............... _.
__ao_:_deputado distrital de instalação.
quaisquer gratificações ou
ressarcimentos de despesas
Embora a sugestão erice-rre macom moradia.n
téria de real importância, en§ 3-'!. Aberta a sessão. o
tendemos inadequado 1ncluf-1a
no projeto em tela, tendq em
Presidente declarará a sua
Y!Jst_1 _f t cação
yjsta que-será de. melhor alvifinalidade e designará coo propóSltO~=destà emenda --é tre-- venha a ser di scut_t da e
missão, integrada por três
deputados
distritais
de dar maior transparência aos votada pela própria Câmara Lepar·t; dos diferentes,
que valores recebidos _pelos depu- gislativa prestes a instalarreceberá os empossados no tados federais a titulo de re- se.
edifício e os conduzirá a muneração. atendendo aos prinÉ o parecer.
lugar p~eviamente determi- c-fpios constituciona"js da monado, suspendendo, em se- ralidade e publicidade na adSa
1a das Co,~i ssões, 13 de· noguida, a sessão."·
ministração pública.
vembro de 1990.
senador
EMENDA N~ 11- DF
Mauro
Benevides, Presidente;
Uustfficação
Senador Maurício Corrê~'- Rela~
Suprima".;.;-se o: p-arág-Fafo único tor; - Sena_dor Mefra t-i lho As razões que justificam a
apresentação da p~esente emen- do art. 13 e o art. 14 do Pro- Senador Antonio Queiroz- Seda são as mesmas da sup~acita jeto de Resolução do Senado n~ nador Aureo Mello- Senador
_
Almtr Gabriel - Senador PomPeU
da emenda n~ 7, isto é, asse- S4, de 1990.
gura~
a participação democráde S_ousa, - Senador Francisco
Rollemberg, - Senador Ronaldo
~1ca dos partidos nas ações da
.Justificação
Aragão. - Senador Odactr SoCâmara Legislativa do Distrito
Federal.
A presente emenda se justifi- ares - senador Nabor Uúnior.
ca pela apresentação, no dia 9
EMENDA N.Q. 9 - DF
do -mês em curso, do Projeto de
Resolução do senado nA 61, de
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiDê-se ao § 5~ do art. 3~ do 1990, que ora tramita por esta va) -o parecer --eonc1ui favoProjeto de Resolução do Sena- ·c(:)rni ssão e _"Oj_spõe sobre_ a re- ravelmente à matéria, COI'Jl 11
alização de concurso público emendãs que apresenta.
do, a seguinte redação:
para o preenchimento do quadro
11
Sol 1c1t·o ao nobre Senador AnArt. :3J:t .•••• -r~--~-····~·· de pessoal da Câmara Legislativa do Distr1to Federal, e dá tônio Luiz Maya o parecer da
Comissão Diretora.
outras providências".
que convidará, dentre os
membros da Câmara Legislativa, dois escrutinadores,
de
partidos
diferentes,

§ 5.Q. o Governador eleito,
ao ser empossado, prestará
o seguinte compromisso:_

"Prometo cumpri r a Constituição Federal, manter,
defender e cumprir a Lei
Orgânica a ser elaborada e
aprovada por esta Câmara
Legislativa, observar
as
leis, servir com lealdade e
dedicação ao povo brasiliense, promovendo o bem
geral e o progresso do Distrito Federa 1 . "

uust i f i cação
Compreende a presente emenda
na adição ao texto do compromisso a que se refere o dispositivo em que_stão, da expressão 1' e aprovada" e da supres--

O SR. ANTONIO LUIZ MAYA (PDC
A apresentação desse projeto,
pelo que se sãbe, se deu por -TO. Para proferir parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadosugestão exc_lus1va dos deputares, trata-se de proposição
dos distritais.
apresentada pe1o ilustre SenaAssim sendo, verifica-se que dor Mauro Benevides e outros,
o conteúdO do_ referido projeto visando ao estabelecimento de
engloba os dois disposit1vos normas para a posse dos Depuque se pretende suprimir nesta tados Distritais e·leitos no
emenda, cujas matérias nele último pleito e bem assim para
tratadas
evidentemente a eleição da Mesa Diretora da
prejudicariam-se uma em rela- Câmara Legislativa e posse do
Governador e Vice-Governador
ção à outra.
do Distrito Federal.
Cumpre registrar que não hOuo projeto, em últfma análise,
ve consenso no debate realizado pelos deputados distritais, objetiva possibilitar a instalação
da Câmara Legislativa,
no que tange ao procedimento
de votação por cédulas unino- entidade criada pela Constiminais, na eleição da Mesa Di- tuição Federal em vigor, disretora d.a... Câmara Legi s 1ati v a e pondo sobre aspectos internos
na fixação da remuneração dos daquele órgão. até que possa
deputados distrita1s e do go- ele disciplinar, mediante nor-
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mas próprias, questões de na- parágrafo único ·do -·a_r-t. -1:3 e o
tureza administrativa.
- art. 14 da proposição.
A. proposição regula de forma
adequada a matéria, não merecendo qualquer restrição relativamente ao seu conteúdo.

Trata o primeiro dispositivo
da remuneração assegurada aos
servidores colocados à d1spos1çáo da Câmara Legislativa e

o segundo de colocação, por
No intuito de aperfeiçoar o parte do Presidente do Senado
texto em exame, todavia,
ofe- Federal, de servidores da Careceu o Parecer da douta Co--missão _do Distrito Federal,
à

missão do Distrito Federal, da
lavra do eminente Senador Maurício Corrêa,
11 emendas ao

projeto_.

A 'procedência das Emendas nAs

1, 2, 3, 4 evidencia-se,
porque sanam pequenos equívocos
redacionats, a saber.
A primeira transforma o § 1.1:!. do
art. 1.1:!. em pará9rafo único,
uma
vez que nao há outro
parágrafo no referido artigo.
A segunda inclui a expressão
"e aprovada 11 , no compromisso a
ser prestado pelos Deputados
Distritais. A terceira exclui,
por desnecessário, a obrigatoriedade de permanecer de pé o
Deputado eleito ao prestar o
compromisso. E a quarta emenda
merece acolhimento porque altere o item VIII do §
1~
do
art.
1~
para que a posse do
Governador
e
do
ViceGovernador se dê antes da e1eição dos membros da Mesa
Diretora.

disposição
da
Câmara
Legislativa.
Essas
matérias
acham-se co.ntidas no Projeto

~ O

SR.
PRÊs·roENTÉ
(Iram Saraiva) - Sobre a mesa, redação
fina1
que será lida pelo sr.
1R.·Seccetário.

E-

1i

da a seQui nté

PARECER NQ 368, DE 1990

Da Comtssão Diretora

Redação final do Projeto
_de Resolução nQ 54,
de
1990.

de Reso 1uç5,o_ nA 61 ;
de
1990,
A_ comi ssâo Di r-etora '- ãpf-.esenta
da i
po_r que__ não devem constar a redação fi na 1 do Proj etc de
do projeto ora em estud_o.
_Resolução n.s:!. 54, de 1990~ que

estabelece normas para a posse
Resultando_ inquestionável
a do~ Deputad_os Distri_tais, erelevância d,a providênci~ e a leitos a 3 de outubro de.. 1990,
procedên.c1a·
das
aLteraçõeS regula a e-lEdyão da Mesa da
propostas pela douta Comissão Câmara Legislatlva e.a solen1do Di_strtt_o_ Federal, opina_mos dade de poss_e do Governador_ e
favoravelmente ao acolhimento_ Vice-Governador do
Distrito
do Projeto de Resolução n.s:!. 54, Federal.
eleitos na mesma dade 1990, e das Emendas de nR-s ta, e dá outras providências.
1 a
9 e 11 apresentadas por
ocasião da sua aprecia-ção por
Sala- de Reun":iõe-5 da- Comissão,
parte dat~uele órgão técnico 20 de_ novembro de 1990. -Iram
desta Casa, e contrariamente à Saraiva, Pres1dente; Pompeu de
Emenda ri.Q.-10,.uma vez que, em Sousa, Relator; Antonto
Luiz
nosso entendimento,- o text~ do MaYa, Nabor Uúnior.
§ 1~ do__ art. 5J:!.~do projeto_ re-~
gula a matéria de modo mais
ANEKO AO PARECER
abrangente e melhor atende os
N.Q 368, DE i990
princfpios constitucionais de
· Redação · Ti na 1 do Proj etc·
mora11dãde tão desejada na adm1nistração_púb1ica.
de Resolução ng
54,
de
É_, o-_ parec~r _, St:'. Pres i aenté.

A Emenda n~ 5. pretende acrescentar um quinto membro·à Me- -o SR.
PRESIDENTE (Iram sa~
sa.
na figura do Terceiro raiva)_- O parecer concluiu
Secretário_, para evitar empate favoravelmente ao. projeto e às
nas~ vo.tações ·-proced1 das· -no -âm--Emendas·-ce n.s:!..s ·1 a 9 e
..11--oF,
bito daquele Colegiada.
e contrário à de n.s:!. 10-DF.

Passa-=- se- à d1 scussão i::lo_ proEmenda n.s:!. 6 acrescenta a
expressão "sucessivamente", o ~eto e das emendas.
em turno
que assegura a ordem sucessó- -unico. (Pausa.)
ria na substituição dos membros da Mesa Diretora.
Não havenOo quem peça a palavra. encerro a d_iscussão.
A Emenda n~ 7 estabelece que
os escrutinadores a serem deEm votação o projeto,
sem
signados por ocasião da elei- prejufzo das emendas.
ção dos membros da Mesa sejam
representantes de partidos diOs Srs. Senadore_s que o aproferentes, o que asSeQura maior vam
queiram
permanecer
rigor
fiscalizator1o
no sen_tados. (Pausa.).
pleito.
Aprovado.
De igual forma a Emenda n~ 8
VotaÇão
em globo, das Emensugere que os integrantes da
Comissão que receberá o Gover- das de n1s 1 a 9 e 11-DF, de
nador e Vice-Governadores,
na parecer favorgvel.sessão de posse destes, sejam
representantes de Partidos PoOs Srs. Sehadores que as alíticos diferentes.
provam
queiram
permanecer
sentados.
A Emenda n~ 9 aperfeiçoa o
texto do· compromisso a ser
Aprovadas-.
lido pelo Governador eleito
Votação -da Emehda n~ ~1 O-DF,
por ocasião de sua posse.
que tem o parecer contrário.
Por derradeiro.
a Emenda n~
10 propõe a alteração redacioOs Sr S.. 5..enador_es que a apre-nal de§ 1.1:!. do art. 5.1:!. do Pro- -vam queiram permanecer senta-jeto. vedando,
de forma pe-- dos. (Pausa.)
remptória,
o
pagamento de
quaisquer . gra ti fi caçõe_s
ou
-Rejeitada.
ressarcimentos de desgesas com
morad'i a, e a Emenda n;g, 11 de-A matéria vai à Comissão Ditermina
a
supressão
do retora, para a redação fina-l.
A
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1990.

Fa-çO _saber-- que o_ -Senado· Fede--ral aprovou , e eu. Presiden-te-.
nos termos - do art_. 4~ i tem
28, do Rãgimento Interno,_ promulgo ~ seguinte
N.s:!.

RESOLUÇÃO
, DE 1990

Estabelece normas para a
posse dos Deputados Otstrftafs, a solenidade de posse
do
Governador
e
V iceGovernador do Distrito Federal, elettos a 3 de outubro de 1990, regula a eleição da Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federa 1
e
dá
outras
providências.
o Senado Federal

resolve~

SEÇÃO IDa Instalação
da Câmara Legislativa
Art. 1~ A -ins-talação- da Câmara Legislativa do Distrito Federal dar-se-á com a posse dos
Deputados Distritais eleitos a
3 de outubro de 1$90H
Parágrafo único. A poSSe realizar-se-á perante a Mesa do
Senado Fede_ra r. em sessão preparatória rea·J izada no dia _.1.1:!.
de janeiro-.. de 1991, às dez horas, em local previa-mente determinado em- edi ta1 pelo Presidente do _Senado_ Federal,
obedecidas
as
seguintes
formalidades:
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I

apresentação a SecreLa-

ria-Geral da Mesa do Senado
Federal, no período de 17 a 20
de dezembro de 1990, de diploma expedido pela Justiça Eleitoral~
a
ser
publicado

no Diario

gaçao ou partido diferentes e,
mediante convite, o Presidente
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios.
§

31t Aberta a sessão, o pre-

congresso· sidente declarará a sua finaNacional (Seção II);
lidade e designará comissão.
II

do
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- preench'i.mento de formu-

lário com a declaração de f i liação- partidária e nome parlamentar, que figurarão nos
registras e publicações da Câmara Legislativa;

1 ntegrada -por três deputados
distritais de partidos diferentes, que receberá os empossandos
no
edifício
e os
conduzirá a lugar previamente
determinado,
suspendendo,
em
seguida, a Sessão.

rrl - realização da sessão ,§ 4R. Reaberta a sessão, os
preparatõria, com qualquer nú- emposSàhdOs serão introduzidos
mero de deputados distritais no plenário pela comissão depresentes;

IV --prestação, pelo deputado
distrital mais jovem entre os

presentes,

compromisso:

do

seguinte

signada, indo ocupar, na Mesa,
os lugares a eles destinados.
s~

o governador eleito, ao
ser empossado, prestará o seguinte compromisso:
§

nprometo cumprir a Cons-'
"Prometo cumprir a Constituititui'ção Federal
e a Lei ção Federal, manter~ defender
Orgân.ica a ser elaborada e e cumprir a Lei organica a ser
aprovada pela Câmara Legis- elaborada e"aprovada por esta

lativa, que ora se instala,
observar as leis,
desempenhar fiel
e
lealmente o
mandato que o povo me conferiu e trabalhar pelo progresso
do
Distrito
Federal;"

V
chamada,
pelo Primeiro
Secretário da Mesa do Senado
Federal,
de cada um.dos eleitos
que,
solenemente,
declarará: "Assim o prometo";
..VI
fala do presidente da
sessão declarando instalada a
Câmara Legislativa do Distrito
Federal e convite ao deputado
distrital mais idoso para ocupar a Presidência da sessão;
VII -retirada dos membros da
Mesa do senado Federal
que
irão ocupar,
no plenário, os
lugares a eles reservados;
VIII
convocayão da Câmara
para sessão leglslativa
de
posse do Governador e ViceGovernador
do
Distrito
Federal.
IX

encerramento da sessão.
SEÇÃO II

Da Posse do Governador
e do Vice-Governador

Q~arta-feira

21

anos, veda.da a recondução para
o mesmo cargo na eleição imed~at~m~nte

tltU1Çao,
combinado
fine).

sub~eqüente

(Con~

art.
57,
§
4 ;
com o art. 32, in
~
·

§ 3A A eleição dos membros da
Mesa será feita por maioria de
votos, presente a maioria da
composíçao da Casa, obedecidas
as seguintes normas:

I - presidirá a sessão preparat6ria o mais idoso dos deputados distrita1s, que convidará, dentre os membros da ·câmara Legislativa, dois escruti•
nadares de partidos diferentes, para comporem a Mesa;
II a eleição far~se-á em
dois
escrutfnios·
secretos~
des~inando-se,
o primeiro, a
eleição do. presidente e do
v-ice-presidente e o segundo, à
dos secretários e seus-suplentes:

Câmara Legislativa,
observar
as leis servir com lealdade e
dedicação ao povo brasiliense,
promovendo o bem geral
e o
progresso
do ~ Distrito
Fedé"ral ...

III - a eleição, em cada escrutínio, será feita com cédulas uninominais,
contendo a
indicação do cargo a preencher
e colocadas numa mesma sobrecarta, de cor e
tamanho uniformes:

§ 51t Cumprido o disposto no
parágrafo anterior,
o presidente pr·oc'l amará empossado o
Governador_do Di~trito ~edera)
e, observadas as mesmas formal idades,
será
empossado
o
v1ce-oovernadOr.

IV - ao ser chamado, o deputado distrital
depositará a
sobrecarta em uma urna colocada no plenàrio, à vista da Mesa,
votando os membros desta
em último lugar;

§ 7~ o presidente designará
um dos componentes da Mesa
para ·proceder à 1 e i tura do
termo de posse, que será assinado pelos empossados e demais
componentes da Mesa.
§ ãR- Ao governador poderá ser
concedida a palavra para se
dirigir à Câmara Legislativa e
ao povo do Distrito Federal.

§ gA o presidente encerrará a
sessão,
convocando a Câmara
Legislativa para sessão preparatória a realizar-se no_ dia
seguinte,
destinada à eleição
dos membros
de • sua
Mesa
Diretora.
~~

SE CÃO I II

Da Eleição da Mesa

Art .--- 2~ O Governador e o
Art.
3A A Mesa da Câmara LeVice-Governador do
Distrito gislativa do Distrito Federal
Federal,
ele'itos a 3 de outu- será integrada ·por um"presibro de 1990, tomarão posse no ·dente, um v 1 ce-presidente,
um
dia iR. de janeiro de 1'991, às primeiro, um segundo e um ter16 horas, perante a Câmara Le- ceiro secretário.
gislativa do Distrito. Federal.
§
1~
Os secretários substi§
1~
A sessão de posse terá tuirão, sucessivamente, o precaráter solene e se real 1zará sidente na ausência do 1 vicecom qualquer número.
pres1dente, e serão substitufdos por um primeiro e um se§
2~ Integrarão a Mesa, como gundo suplente·.
presidente, o mais idoso dos
deputados distritais,
quatro
§ 2R. os-membros da Mesa serão
deputados distritais de coli- eleitos para mandato de dois

•

V -na apuração, os escrutinadores farão.
preliminarmente,
a
separação das cédulas
referentes ao mesmo
cargo,
passando-as ao presidente que
as lerá uma a uma.
anotando,
os escrutinados, o resultado;
VI - terminada a aRuração, o
presidente proclamará o resultado e convidará o presidente
eleito a ocupar o seu lugar à
Mesa,
a fim de diri~ir o processo
de
eleiçao
dos
secretários e seus sup1entes;
VII - eroclamado o resultado
da eleiçao, será encerrada a
sessão.
§
4A Se na eleição não for
alcançado o ~orum
estabelecido no parágrafo anterior,
repeti r·-se-á o escrutínio uma
segunda e,_ se necessáro, uma
terceira vez, sendo,
no terceiro escrutfnio,
proclamado
eleito o candidato que obtiver
maior número de votos.

SEÇÃO IV

Da Rerruneração
SUBSEÇÃO I ~ ~ ~ ~

Da Remuneração do Governador.
Vice-Governador e
Secr.etãrio de Governo.

· Art.
4R. Obedecido o disposto
no § 2A ~deste artfgo, são fi-
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xadas a remuneração e a verba
de representação do Gov~rn~dor
do Distrito Federal, no período de 1~ de janeiro de 1991 a
31 de dezembro de 1994, em valores equivalentes aos efetivamente percebidos, em 31 de
dezembro de 1990, pelo atuai
governador.
§
1A Aplica-se à remuneração
e à verba de representação do

vice-governador
•e
dos
secretários e de Governo do
Distrito Federal, e dos cargos
a estes equivalentes, o disposto no caput deste artigo,
tomando-se como parâmetro os
valores devidos,
em dezembro
de 1990,
respectivamente
ao
Vi ce-Governador e Secretários·
de Governo. §
2A A remuneração e a verba
de representação de que tr~ta
este artigo serão reajustadas
nas mesmas datas e nos mesmos
índices estabelecidos para os
·vencimentos dos servidores do
Governo do Distrito Federal.

SUBSEÇÃO II

Da

Remune~ação dos Memb~os
da Câmara Legislativa

Art. -s~ A remuneração ·mensal
dos membros da Câmara Legislativa
do
Distrito Federal,
constituída de subsídio e representação devidos a partir
da posse, é correspondente a
dois terços dos valores estabelecidos para o subsidio e a
representação
dos deputados
federais
na
próxima
Legislatura.
§ 1 A Sa 1vo os casoS de infssão

oficial, é vedado o pagamento
ao deputado distrital de qualquer vantagem pecuniária, como
ajuda de custo, gratificação
ou ressarcimento de despesas
com locomoção ou moradia.
~
2A Os valores da remuneraçao mensal dos deputados distritais serão reajustados, por
ato da Mesa, nas mesmas data$
e
nos mesmos índices fixados
para os deputados federais.

SEÇÃO V
Da Câmara Legislativa
SUBSEÇÃO I
Do Funcionamento
Art. 6~ A primeira sessão legislativa da Primeira Legislatura da Câmara Legislativa do
Distrito Federal
iniçiar-se-á
no dfa 1~ de janeiro de 1991.
Art.
7~ A Câmara Legislativa
realizará
suas
seSsões
ordinárias de segunda a sextafeira, em horário a ser estabelecido por ato da Mesa, pre-
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sente no reClnto pelo menos um
terço Q~-s~s membro$.

presente a maioria-da composição da Câmara ~egislativa.

Art.
e~ Poderá ser ·realizada
sessão extrao~dinária, em dia
e horário diversos dos fixados
para as sessões ordi~árias,
por Convocação do presidente
ou a requerimento de um terço
dos
membros
da
Câmara
Legislativa.

§ 5~ O -pres 1dente vota.rá como
qualquer deputado.
Resultando
empate,
será feita nova votação e, persistindo o mesmo-resultado, o presidente. na votação ostensiva, exercerá o
voto de ·desempate.

SUBSEÇÃO II

Das Comissões
Art. 9A As proposições submetidas à de1iberação da Câmara
Legislativa serao instruídas.
para
esclarecimento
do
Plenário·, conforme o assunto
nelas tratado, _com parecer das
Comissões Qe~ Consti~uiyão e
Jus~iça, de Assuntos Soc1aís e
de Assuntos Económicos, integradas, cada uma destas,
por
sete membros.
1~

Na

constituição das coobedecer-se-á,
tanto
possível, o critério da
proporcionalidade
partidária
ou dos blocos parlamentares.
sendo a indicação dos membros
feita pela respectiva bancada
e sua des_i gnação pe 1 o Pres i ..;.
dente da Mesa.
§

missões
qu~nto

§
6~ Na votação secreta, havendo empate,
repetir..;.se-á a
votação
até -- que se dê- 9_
desempate.

SEÇÃO VI

Das Disposições Gerais
Art. 11. Além das disposições
desta resolução e até que a
Câmara Legislativa fixe disposições próprias que possibilitem o _seu norma 1 funci onamen-to, a Mesa Di reto_ra, ouvido o
Plenário,
poderá apfiCar~- no
que co_uber, as_ norm~s estabelecidas na Resolução nA 157,
de 1988, do Senado Federal e
em seu .Regimento Interno.

/

Art.
12.
9 Senado Federal
encaminhará a Câmara Legislativa do Distrito Federal, logo
após sua instalação, as matérias que,. em v1rtude do disposto no§ 1.s~. do art.
16
do
Ato das Dfspos_ições ConstitU§
2~ _ O
presidente, o vice- -cionais Transitórias, estejam,
presidente
e
o
primeiro ali, em tramitação.
secretário d_a Mesa não poderão
integrar as comissões prev1sArt.
13 Para organizar as
tas neste artigo, cabendo ao sessões, a serem realizadas no
Presidente despachar as propo- dia 1A de Janeiro de 1991. a
sições à comissão que julgue Mesa
do
Senado
Federal
pertinente para o seu exame e designará servido~es de sua
parecer.
secretaria.

·sussE'c:oo- 1 I t
Da Tramitação das Preposições
Art.- 10. Lida em plenário, a
proposição será despachada às
comissões
competentes,
abrindo-se o prazo de cinco
dias úteiS~- --contados _dã distribuição de avulsos, para a
apresentação de emendas perante a primei__ra comissão a que
for distribuída.
§
1 R. Uma Vez 1 nstruida com
pãrecer das cõmissões, a proposição será submetida a dois
turnos de discussão e votação.

§ 2-~ A- d-iScuSsão se encerrará
após falar o_ último orador
inseri to, _podendo encaminhar a
votaÇão até sete deputados.
§ 3~ As votações serão feitas
pelo processo nominal ostensivo,
sendo secreta a votação
nos casos de escolha de autoridade oU :em ...,;rfude de requerimento
- aprovado
pelo
Plenário.

§ 4A As delJberações serão
tomadas por maioria de votos,

Art. 14. Esta rE!so1_t,Jção entra
em vigor na data
de
sua
pob 1 i cação.
O SR. PRESIDENTE (lrarii Saraiva) - Erri di scurssáo a reda-ção
final. (Pausa.)
"Não havendo qüein Peçà -a pàl ã.:
vra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs .~ senadOres que a aproVam
q~e1ram
permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprov.ada.
A --matéria vai à proMulgaçãO."

-o

SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) -

Item 4:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N~ 51, OE 1990
(Em rãgfffie de -Urgêiicfa,
nos termos do art. 336,
c, do Regimento In~ern9
Discussão, em turno úriico, do Projeto de Resolução

(
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n~
61, de 1990, de autoria
do Senado_r Maut"o Benevi des

e outros sr~s. senadores,
que dispõe sobre a realização
para

de concurso público
o preenchimento
dQ

quadro -de pessoa 1 da Câmara

Legislativa do Distrito Fe-

deral,

e

dá outras provi-

dências
(dependendo
parecer).

Solicito

ao --nobre:

de

_senact_o_r

Francisco Ro-l lemberg !!)r-afira o

parecer da Comissão do Distrito Federa 1 .

0
SR.
BERG (SE.

FRANCISCO

ROLLEM-

todos os Mem_bros desta Casa

assinaram.
Dest~

forma,

parece-me,

projeto rompeu com o
1nc_oDst i t_uci

Or?,

on~

l~miar

o

o

da

1 idade._.

·sr. Presidente, naquela

oportunidade tt ve_ o cu. i dado de
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"A
Câmara . . .Legislativa
so11 c i ta r que servidores do Senado Federa 1 , da
-·câmara. dos Deputados, da
. administração pú_b1 i ca. di re.ta .e indireta do Djst~ito
- .. ,.Federal Sejàm "Col6éad6s à
sua disposição."
.

pod~rá

tran_sf_erir para o .Distrito Federal e para a Assembléia Distrital
a responsabilidade dos

Não fora. esta. redaçãÕ, em que
falo da .Câmara dos Deputados,
da admi.hi stração pública di reseus~cqncursos e fiz
u~a
su- t_Ç\, eu. - até
.acresc;:entaria:
gestao para a formaçao dos ."Obedecido. o .. preceituado no
seus Quadros.
a:r.:t. 629 e par'ágra.fõ.s qo Regu·1amento Administrativo do Se':'
O -projeto que recêbi. prati- ·nado Federal".
camente
i.dêntlco.
é
mais
enxuto. --""'ContudO. nO seu art.
Istp posto, . Sr .. ·P:res1dei1'te,
2~ diz:
solicitei c;1e~t~qué para que·
s·eja votado. a postertori, o
11
Na primeira legislatura, art. 2~ do presente projeto de
o· Senado Federa 1 prestará" 1 e i .
-que é uma marieira" _tmpositiva ·.:."à Câmara Legislati- ·~No ma i s, concor-do.. em tudo,
va
o
apoio
__ técnico baj a v i s:ta ql..{e esse _groj e to é
indispensável ao. desenvol- _Q mesmo _que defendi anteriorvimento das suas ativida- mente, que ac~editávamos jurfdes. inclusive colOcando à d.i.co e cqnst.ítL;~cional: por issua_ disposição se.rvidores so, meu vo·to .e favorável. ao
df? seu quadro.d~ .. Pe~sgal." presente projeto de res~lução.

-Par·a
preTerir
parecer.
Seni- r•ev i são
do
orador. )
sr.
Presidente,
Srs . .Sendores, ao transpor os
umbrais desta Casa:, confesso
que fico perplexo com o volume
das solicitações a que todos
nõs somos submetidos, exigindo-nos ~ma informação permanente, formação diuturna, haja
vista a qualidade dos homens
que compõem esta.Casa. Exigese não só uma melhoria do saber como até da própria sabedori_a, .QUe é uma qual idade 'iSe). "qua .. é ·um.a. .Je.i €SpeciallsÉ o parecer--.~ .. _sr~ _er:es i dente.
nata do ser humano. Faço estas sima. Por isso mesmo, ela tem
O
Sr .. __rr?m __S_ç;~_rafva, p;;i_
afirmações, sr·.- ·. Pr~s i dente, p·r i o r idade sobre regi mentes ~
vfce-Pre'$fdente,
de(xa
a
Srs.
Senadores,
porque de .regulamentos
admin1strat1vos
c ade f r a da p!"es.i dênC f a, que
quando em vez me sinto .como SE! etc,_
= ..
é ocupada "peJo Sr.
Antônio
estivesse naquela sala de espelho sem que as mesmas coiEu perguntaria, sr·. PresidenLuiz
Mayª,
Suplente
de
Secr~tárfo_ ·
··sas. dependendo de onde se .o-- te, Srs. Senadores. como s~
1 ha, parecem grandes,
imensas portará. então. ·a Pres i dênci.a
O SR.
PRESIDENTE.
(Antôn1 o
ou pequeninas, recalcadas, no desta Casa quando.consultar o
campo de foco. de um espelho Regulamento _Administrativo do ~uiz Maya) - O pa~ecer conclui
côncavo.
Senado •. no seu art. S29, que favoravelmente à .. matéria e.
contrarí amente ao art .. 2~, com
diz:
Há poucc:i.S di.as, Sr. Presidenapresentação de emenc;:la.
te, fui relator, neste mesmo
"A~t- .. 629. _:os servi dores
.
do Senado Federal poderão,-· Em discussão o projet_Õ ·e a
Plenário, de um projeto de lei
autorizados pela Corri i ssão emenda. (Pausa.)
·
de autoria do sr. Senador FerDi reto.r_a, prestar serviços
nando Henrique Cardoso e do
Sr. Deputado Augusto Carvalho,
a outros órgãos do poder
O Sr. Mauro Benevides
Sr.
público ou aceitar missões Presidente, peço a
palavra
e ambos versavam sobre esse
estranhas
ao
Senado.
para
discutir.
mesmo projeto de hoje à tarde,
que "dispõe sobre a real izaç.ão
.§-1st o E!:.f.asta"mer1to de que ·o-- sR:· PR-ESIDENTE
(Antênio
de concurso público para o
preenchimento
do quadro de
trata este artigo será au- Luiz Maya) - Com a palavra v.
tori~.3do··para·fim.determi~xJl
pessoal da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, e dá ounado ~e não poderá ul trapassar . · .o
prazo · _ de
60
Q SR. MAURO BENEVIDES (PMDB
tras providências" ..
(sessenta) dias do término ~CE. Para discutir. Sem reviNaquela oportunidade ttve o
do. mandato da comtssão 01- são do orador.)- Sr.- .PCesf-:
dEmte e··srs. Senadores.~ ã~·ver;;;
retora que o·conc~deu.
cuidado de apresentar um subsSão or{gi'nal desse PrOjeto,
titutivo, que era uma fusão·
§ 2 2 ó.disposto neste ar- examinado-- pOr esta Casa há
consensual dos projetas sobre
ti~o não se aplica
ao Ta- cerca de" 20 dias. não enconos quais proferi parecer. Esse
qu,grafo .. Legislativo, ao trou guarida entre os Srs. Seprojeto não chegou de maneira
abrupta
às comissõeS: pelo
Técnico em Colli4n.i cação So- rJadores, uma vez que aqui se
contrário, muito tempo· houve
cial. ao Assessor Legisla- argüiu a sua i.nconstit.ucionae, para surpresa minha, foi
tivo ou out.ro qua 1 quer ocu- .. lidade. pela manifestação inpante de cargo Qe natureza cisiva. clara,_ peremptoria e
ele inquinado de inconstitutécn1 Ca _que~ ·n.ão poderão •.. em lúcida, dos r'lOb.réS Senadores
cional pelo Senador Odacir Soqualquer hipOtese, afastar-11 Cid Sab6ia ·de Carvalho e Odaares, que solicitou ao Sr.
se dos sérv i ços do . Senado.
cir soares, dentre outros. Em
Presidente uma consulta à Corazão disso é que foí decidida
missão pe Constituição, Justi.Assim sendo, Sr. Presidente, a· apresentãÇ.ãõ de .. .nO"lo -prójeça e Cidadania, para onde foi
a
proposição . considerada ttve a.oreocupação de sugerir to, com o apoio de ~8 Srs~ seinconstitucional.
a r.et irada do .art. 2.g, e de .dar n.adores, garantindo-se, assim,
n"õva redação ao art. 3~' que 6 r9spéi to i ntegr'a 1 ·-à norma dp
Eis qué hoje à tarde Chega às passará, então, a· ser o art. próprio Regimento, que. por se
tratar de matéria apreciada e
minhas mãos projeto de autoria 2~. na seguinte· forma:
~~jeitada numa Sessão .Legisla:
do nob.r:e Senador Mauro Ben_êvi"Dê-se
ao
art.
sst
8
set1va, a su~ reapresentaçao so
des e outros, inclusive deste
guinte redação: poderia ocorrer com a riJanifesque ora fala, e acredita que
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tação e_ com o apOio da maioria
absoluta da Casa.

Atendido esse requisito. a
matéria sofreu um longo trâmi-

te

em

articulações na comis-

são, na Presidência da Casa,
com a interferência, incl'usive. do eminente Presidente Senador Nelson Carneiro, que tem

acompanhado, .tanto quanto

1he

é possívei. tudo o que serelaciona com o Governo do Distrito Federal e, agora, com a
sua Assembléia Legislativa.

Então, esse pr-Ojeto, de-- redação bem mais singela, sem que
se vislumbre qual~uer tipo de
incursão indevida àquela competência constitucional da Assembléia Distrital
de Brasília, esse projeto surge como
alternativa que compatibiliza
o anseio dos Deputados Distritais com aquele que também é
nosso, no momento, de oferecer
aos futuros Representantes de
Bras·í 1 i a,
em sua Câmara o istrital, a oportunidade de estruturarem o quadro de servidores e o funcionamento daquele setor legislatiyo.
As ponderações tornadas públicas, agora,
pelo eminente
Senador Francisco Rollemberg,
no seu parecer, terão que ser
naturalmente consideradas por
esta Casa, já que o seu obj eti v o seria exatamente ajustar
o projeto a uma nova realidade,
levando· em conta aquilo
que. no entender de S.
ExA,
representaria uma vedação da
Lei Interna da Casa a essa modalidade de utilização de servidores do Senado Federal.
A ressalva feita pelo ilustre
representante de Sergipe e o
relator da proposição dá lugar
a que, com essa ressalva, também nos solidarizemos, a fim
de que não se possa
inquinar
mais
adi ante
de,
di gamos,
anti-regimental essa proposição que, agora, o Plenário do
Senado aprecia.
Portanto, Sr. Presidente, se
nos demoramos na apresentação
desse projeto,
na coleta de
assinaturas.
chegamos,
realmente,
ao instante derradeiro.
da elaboração legislativa, e
vamos,
sem dúvida, oferecer à
Assembléia Distrital a oportunidade de realizar o seu concurso público,
respeitado aquilo que é uma exigência óbvia, porque prevista na Carta
Magna: ,o concurso público.
E até relembro, neste instante, que, quando aqui se argü1u
inconstitucionalidade da proposição anterior,
não fomos
entendidos no nosso ~esta, nem
na nossa decisão. Ate se pretendeu irrogar à face do Senado Federal a
fncrepação despropositada e insidiosa de que
querfamos tangenciar a exigên-

m
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ela do concurso público para
admissão dos servidores da Câmara Distrital.

O que se fez naquela ocasião,
pe 1 a manifestação dos . Senadores Odacir Soares e Cid Sabóia
de Carvalho,
foi
exatamente
ajustar o p-rojeto- ~QUi lo que
está previsto na lef -fundamental brasileira.
Portanto, Sr. P~esidente e
Srs. Senadores, a nossa manifestação, a minha manifestação
pessoal é no sentido de que se
acolha a proposição, nos termos do parecer do
Senador
Francisco Rollemberi·
com as
-alterações por S. Ex proposta
a esta Casa.
O

SR.

PRESIDENTE

Lu 1 z Maye)
discussão.

(Antônio

Encerrada

a

Sobre a mesa,
requerimento
que será lido pelo Sr.
1R.
Secretário.
-

É lido o seguinte

REQUERIMENTO NO 434, DE 1990

A matéria vai à Comissão Dire·tora, para a redação final.
Ó
SR.
PRESIDENTE (Antônio
Luiz Maya) - Sobre a mesa, redação final que sêrá lida pelo
Sr. 1.12. Secretário.
É l.ida a seguinte

PARECER NO 369, DE 1990
Comissão Diretora
de

O

SR.

PRESIDENTE

(Antônio

Luiz Maya) O requerimento
lido será submetido oQortunamente
à
deliberaçao
do
Plenário.

Em votação o prQjeto, ressaTvada a emenda apresent~da pelo
Relator.

bs- srs .. Seriãdores -que ·a aprovam queiram permanecer sentados . (Pausa. )
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores qye a aprovam
-qU,ei ram ·
permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Erii- vcifaçãÕ -o requerimento de
destaque para rejeição do art.
2.12. do projeto.
Os Srs. Senadores que aprovarem_o req~erimento estarão rejeitando o art. 2A do prqjet?.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram
permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Redação final do Projeto
Resolução nl2 61,
de

1990.

A Comissão Diretoria aPresenProjeto
de Resolução ~.~~. 61, de 1990,
que dispõe sobre a real i zação
de concurso público para o
preenchimento do Quadro
de
Pessoal
da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, e dá outras providências.
·

ta a redação final do

Sala de Reuniões da Corilissão,10 de novembro de 1990. -Iram
Saraiva Presidente - Pompeu de
Sousa Relator - Antônio ~uiz
Maya - Nabor Uúnior.
ANEXOO AO PARECER
N• 369, DE 1990

Nos termos do art. 312, alfnea c,
do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição ao art. 2.11. do PRS nQ 61/90
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1990.
Francisco
Rollemberg.
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Redação f. i na 1 do Proj etc
de Resoluçã'o nl2 61,
de
1990,
faço saber que o senado Federa 1 _aprovou t e eu ,
-, _ Pres1dente,
nos termos do art. 48 1 item
28, do Regimento In~erno,

promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N°
, DE 1990
Dispõe Sobre -a realiZação
de concurso público para o
preenchimento do Quadro de

Pessoal da Câmara ~egisla
tiva do Distrito Federal, e
dã outras providências.

ó Senado Federa 1 reso 1 ve :.
Art.
1.11.
No prazo _máximo de
cinco meses. a contar da instalação da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, será realizada
concurso público de
provas. ou de ~rovas e títulos, para o preenchimento de
seu Quadro de_Pessoal.
Parágrafo único. Caber-á à Câmara Legislativa assumir todas
as responsabilidades para efetivação do concurso, a partir
da data de sua instalação.
Art.
2.11. A Câmara Legislativa
poderá solicitar que servidores do Senado federal, da Câmara dos Deputados,
da -Adffii~
nistração Pública direta e iri-direta do Distrito Federal.
sejam
colo_cadas
a
sua
disposição._

Parágrafo UnicO.
É vedado,
Fica rejeitado o art. 2Q do· por qualquer forma,_o aproveiprojeto.
tamento, a transformação ou a

----------
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transposição de carQos e emEsgotada a matér-ia constante
pregos dos servidores referi- da Ordem do. Dia.
dos neste artigo e no anterior
Passa-se à votação_ do Reque~
para o Quadro de Pessoal da
Câmara Legislativa do Distrito rimento nA 433, de 1990, d~
Federal .
urgência, lido no Expediente
para Mensagem nA 125, de 1990
Art. 3~ As despesas desta re- -DF.
solução correrão à conta do
Orçamento do Distrito Federal
Em votação.
para o exercício financeiro de
1991.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram
permanecer
Art. 4~ Esta resolução entra sentados. (Pausa.)
em vigor na data
de
sua
publicação.
Aprovado.
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Co 1 1 o r_. Numa Dor a como esta,
qUando estamos vendo o problema do Oriente Médio, O Brasil,
cumprindo_as determinações das
Nações_ Uni das, cOrtou todo_ o
comércio com ~ Iraque. ·

Em São Paulo, na reunião dos
pafses árabes em sol idari_edade
ão Kuwait, tive ocasião- de dizer que, nesse confl_i to, _o
Bras i 1 foi o Pafs mais prejudicado, porque tfnhamos grandes investimentos comerciais
com aquela nação. Mais ainda,
'foí o Iraqu-e quem deu crédito
em petróleo ao Brasil, quando
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio
A matéria a que se refere o da grave crise de 1966, par-a
Luiz Maya) Em discussão a requerimento que acab_a_ d_e ser movimentarmos a nossa indúsredação final. (Pausa.)
aprovado será inclufda na Or- tria. por"que precisávamos imdem do Dia da se~Uinte sessão portar praticamente 50% desse
produto. Com isso, exp:ortávaNão havendo quem peça a pala- ordinária subseqUente.
mcis inve·stimentos,
ma'fériavra. encerro a discussão.
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio prima para o TraCjue em troca
Luiz_
__
Maya)
-Volta-se
à
1
1sta
Em votação.
do petróleo.
de oradores.
Mesmo assim, o Presidente da
Os srs. Senadores que a aprovam
queiram
permanecer
Concedo a palavra ao nobre Repúb 1 i ca,- acima desses i nteresses
comerciais, .embora presentados. (Pausa.)
Senador Ney Maranhão.
judicando-_o no-sso. Pafs, n~o
Aprovada.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. pensou
duas vezes. kumpriu
Pronuncia o seguinte discurso. ffelmente a determinação da
O projeto vai à promulgaçãO. Sem revisão do orador.)- Sr. Organização das Nações Unidas
Pres i denna, - Srs.
Senadores, quando o Iraque invadiu
o
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio recebi do Ministério da Infra- Kuwait.
Luiz Maya) - Item 5:
Estrutura informação sobre a
viagem do Ministro Oz.ires Sil- -Portanto, tenho a certeza de
qú"e o Ministro
da
InfraProjeto de Lei do Senado va ao Irã:
ES1:rutur_a-Ozires -sfrv~. juntan~ 371, de 1989, de autoria
"O
Ministro
da
Inframente
com
es_Sa
comitiva,
irá
do Senador Sflvio Name, que
caracteriza a prática da
Estrutura, Ozires
Sflva, reeditar no Irã aquilo ·que
-·embar-cOu no dia 14 de np- estávamos fazendo .no Iraque.
tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas
vembro para o I rã; Che-~ 1 ary- ou seja, intensificar o comérafins, o terrorismo e os
do uma comitiva de ma1s de cio dos dois países dentro
vinte empresários brasilei- ·deSse· prisma de· troca: de pecrimes considerados hedionros, dos mais diversos se- tróleo para que o Brasil possa
dos,
tornando eficaz o inciso XLIII do art. s~ da
tores, com a finalidade de investir na reconstrução_naConstituição da República
discutir a possibilidade de cional daquele pãfs amigo.
Federativa do Brasil, e dá
partfCipã-ção de empresas do
Brasil no programa iraniano
Por
isso. peço à Mesa a
outras providências.
de reconstrução nacional. transcr1ção, na integra, da
Para realizar a reforma de comunicação do Ministério da
A Presidência, nos termos do
sua infra-estrutura, o _Irã Infra-Estrutura, dando conhedisposto
no
art.
~34,
se propõe a aplicar recur-- cimento desta Comissão tão 1malínea a. do Regimento Intersos no valor de 120 bilhões portante para o desenvolvimenno, conforme o Parecer n~ 328,
de dólares. No sábado, pela to daquele país e do Brasil.
manhã, a comiti_va _brasileide 1990, da Comissão de ConsEra o que tinha a di:zer_, Sr;
tituição, Justiça e Cidadania,
ra tem seu primeiro encondeclara prejudicado o Projeto
tro oficial, que será com o Presiden-te.
de Lei do Senado n~
371,
de
Ministro do Petróleo. Nos
DOCUMENTO A QU~ SE REFERE
1989.
dias que se seguem, a comitiva terá encontros com os
8r~~UR~g~ MARANHAO EM SW
A matéria vai ao Arquivo.
Ministros iranianos das Indústrias, da Energia, das
o Sr. José Paulo Bisol - sr.
Indústrias
P~sadas.
dos "MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
ASSESSORIA PARLAMENTAR
Presidente, peço a
palavra
Transportes e Rodovias. de
pela ordem.
Minas· e Metais. da AgriculEm 16 de novembro de 1990
tura. do Comércio e das
ComunicaçõeS. Além dos PreO
SR.
PRESIDENTE (Antônio
Luiz Maya)
Tem V. Ex.A a
sidentes da Cia. ~Vale do Excelentíssimo Senhorpalavra.
Rio Doce, Wilson Brumer,"
e
da Embraer, Ozflio Silva, Senador Ney Maranhão
acompanharão
o
Ministro
O SR. ~OSÉ PAULO BISOL (PSB
nessa viagem representantes DO. Líder do Governo no Senãdo
RS. Pela ordem.)- Sr. Preside diversas empresas brasi- Federal
·
dente, não entendi por que
lefras, tais como· a Catarestá prejudicada esta matéria
pi llar, Mendes Júnior, ·AnCUmprimentando-à cordialfuendo Projeto de Lei do Senado n~
dr'ade Gutierrez.- ·Autolati- te, tenho a grata_ satisfação
371, de 1989.
na-. Dedini, Agrale, Abinee, de
de ordem,
informar a.V.
Ex~ sobre a missão brasileira
O-- SR-.---- PRESIDENTE (Antônio
-Mar:copo1o-e-outras ·-~~-enviada ao··rrã, chef-iada pelo
Luiz Maya) - O parecer da CoCongratulo-me com o Ministro Senhpr M1_nis_trp Ozires Silva,
missão de Constituição, Justiça e Cidadania é pela prejudi- ozires Silva e louvo a agili- solicitando a gentfleza de que
cial idade da matéria. (Pausa.) da de do Governo do Presi dent~_ seja ver 1_f i c;:ada 8: opC?r~.uni da de
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divulgação nesta Casa

do Congresso Nacional.

Atenciosamente
Victor Lacombe. Assessor Parlamentar.
Nota
O

Ministro

da

Infra-

Estrutura, Ozires Silvã,- embarcou no dia 14 de novembro

para o Irã, chefiando uma comitiva
de
mais
de vinte

empresários brasileiros, dos
mais diversos setores, com a
finalidade de discutir a possib'il idade

de partic-ipaçã_o de

iraniano

de

empresas do Brasil no programa

reconstrução

nacional. Para·realizar a

re-

o Irã se propõe a aplicar

re-

forma

de sua ·infra-estrutura,

cursos no valor de 120 ·bilhões
de dólares. No sábado, pela
manhã, a comitiva brasileira

des e
tamanhos,
em quatquer
perfodo, inclusive o da desova,
demonstra uma visão tacanha, irresponsável, individualista e de curto prazo de seus
praticantes, na busca do lucro
imediato. Ela apresenta como
resultado, em méd_1_o prazo,
a
sensível
diminuiÇão do volume
de peixes de nossos rios e lagoas.
dizimando nossa fauna
aquática e levando à extinção
diversa_s.
espécies.
Em
conseqü-ência, as
populações
ribeirinhas,
que têm a pesca
como meio de sobrevivência e o
peixe-como principal item alimen~ar,-sáó levadas a uma
si~uação de desespero.
Há
•várias
formas para a
prática da pesca predatória,
como a "utilização de explosivos e substâncias que entorpecem os peixes,
a utilização
indiscriminada de redes
de
pesca. e a pesca durante o período de desova, a piracema.
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Outro assunto me traz à tribuna, Sr.
Presidente.
Srs.
Senadores.

É muito freqüente aludirmos
ao Bras i 1 como uma "terra de
contrastes". Embora não conheçamos condições extremas,
do
ponto de vista geográfico e
climatológico, a nossa realidade sócio-~conômico justifica
o epíteto_. De fato,
somos a
oitava economia do mundo e temos um imenso potencial de riquezas naturais
mas temos
também a segunda maior dívtda
externa do planeta. Esse con--traste manifesta-se
também,
nitidamente,
na distribuição
da riqueza, com uma concentração de renQa mvito mais intensa c;io qt,Je _ a
dQS
países
desenvol vid_os.
Finalmente,
esse contraste· reflete-se nos
indicadores sociais, especialmente na
área · de
saúde,
permitindo-nos
constatar,
-tristemente, que o brasileiro
convive simUltaneamente com as
chamadas doenças da civiliza~ç:-ão e cqm as moléstias do .Terceiro M_undo, algumas das quais
supúnhamos
há
muito
erradicadas.

tem seu primeiro encontro oficial,
gue será com o Ministro
do Petroleo. Nos dias que se
seguem, a comitiva terá encontros com os Ministros iranjanos das. Indústrias, da ~ner
N6tfcias vindas da Bahia dão
gia, das
Indústrias Pesadas, conta de que ta'f pi-Obfenia jã
dos Transportes e Rodovias, de atingiu o lago Qe Sobradinho.
Minas e Metais, da Agricultu- Lá, a principal característica
ra,
do
Comércio
e
das da pesca predatória é a utiliComunicações. -A 1 ém dos Pres_i- zação de redes de malha fina,
dentes da Cia. Vale do Rio Do- que está dizimando a
fauna
Não queremos dar cores de
ce, Wilson Brumer, e da Embra- aquá_tica. afetand_o o equi 1 i- tragédia
para
a
nossa
er, Ozílio Silva, acompanharão brio ecológico do lago e cau- realidade. Na verdade, a saúde
o Ministro nessa viagem repre- sando transtornos à
população no Bras i 1 apreSentou progres-·
sentantes de diversas empresas local.
sos nos últimos anos, mas em
brasi.lefras, tais como a .caconseqüênciâ de programas deterpillar,
Mendes Júnior, AnA -situação, entretan-to. ainda senvolvidos pelas autoridades
drade Gutierrez,
Autolatina, se afigura reversível_, O Iba- sanitárias e também do advento
-e nãc
Dedini, Agrale, Abinee, Marco- ma, órgão governa_menta 1 encar- de_ novas tecno 1 ogt·as·
pol o e out'ras. •r
_
_regado de atuar diretamente no porque a qualidade de v1da do
controle do meio ambiente, tem brasileiro tenha melhorado.
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio conseguido bons resultados em
Luiz Maya)
Conce_do a pa 1 avra algumas áreas. a julgar pelas
ao
nobre
O número de vfti~as das doen~enador
Jutãhy notícias que têm sido divulgaMagalhães.
das sobre a diminuição sensí- ças infecto-contagiosas reduvel das áreas de queimada na ziu-se consideravelmente nas
O SR. ~UTAHY MAGALHÃES (PSDB Amazônia.
ú1timas décadas, a mortalidade
BA.
Pronuncia o seguinte
infantil. apresentou decréscidiscurso.)
Sr. Presidente,
mo, e a perspectiva de vida
Srs.
Senadores, fre_qüentemente
Assim sBrido~ 6stou dirigindo aumentou..
Apesar disso.
as
tenho-me
mani fest_a:do,
neste telegrama à Presidenta do Iba- condições de saúde são extrePlenário,
sobre as -questões ma,
Dr~ T~ia Munhoz, solicimamente preocupantes. É. i nadecológicas que atualmente de- tando as providências daquele missível que o sarampo ainda
safiam o Brasil.
órgão no sentido de fiscalizar mate mais de mil crianças por
com rigor a atuação de~ pesca- ano, que cinco milhões de braNesse sentido, tenho insisti- dores .irresponsaveis naquela sileiros sejam chagásicos_. e
do, em especial,
no problema área, visando a proteger a po- que outros seiscentos mil
se-.
do desmatamento, que age nega- pulação local, garantir a con- jam vftimas da hansenfase tivamente sobre as cond f.ç:ões tinuic;S.ad"e da._fa~na _aquática dd uma.das mais anti9as moléstias
climáticas das regiões em que lago, e impor o cumprimento da da humanidade.
é praticado. Quando o desmata- lei, com a punição exemplar
mento atinge as çab~c~iras dos dos infratores.
É precl"so 1 embrar. a i nda, quê·
rios,. então,
os efeitos são
milhares de crianças brasileicatastróficos.
Por essa razão
som9nte com uma ação eficaZ e ras morrem todQs os anos em
envidei todos os esforços na ~ntfnua dos órgãos do Estado, conseqüênci·a·de· diarréias 1naprovação do. projeto de lei do seja no ·trabalho de educação e fecci_osas, em pleno século _XX.
Deputado Jorge·. Hage, que torna sen"sibiliz~ção de nossa pOPu- O .Brasil, portanto, não se liobrigatória a manutenção de um lação para os sériQs problemas vrou das doenças do Terceiro
paraleJogramo de matas natu- de nosso ambiente,
séja na Mundo, ~as o brasileiro já sorais na cabeceira dos rios, e aç:ão f.f sca 1 i zadora e repressO- '-fre e morre vi tímado pQr moque .veio a tornar-se 'l'ei .
ra aos que vivem·constantemen- léstias tfpicas dos pafses dete a agredi-lo, será possível senvolvidos,
como o Câncer e
Hoje,
entretanto, quero tra- buscarmos para nosso Pafs um as cardiopatias~
Estão
aí,
tar de ou·t r o prob 1 ema.
que desenvolvimento
eco_nômico e portanto,
dois perfis epidetambém diz respeito à devasta- social
equilibredo,
que nos miológicos Contrastantes, conção de recursos naturais: .a propicie as vantagens do pro- firmando tristemente o nosso
pesca ·predatória, que, ao eli- gresso, minimizando seus males epítéto
de
"terra
dos
minar peixes-de todas as
~daevitáveis.
·
contrastes".
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l_ongi tudi nal para todos
Estima-se em 5 milhões o núO economista Cl ãuaTo de Moura corte
Castro, em recente artigo, ob- os ·orgãos púb 1 i cos, . o__ Governo mero de Chagásicos, e em 7 mil
servou que o mundo passou, rios fez economia de migalhas ao óbitos anuais. Esses números
últimos trinta anos, por um demitir servidores
da
ex- tendem a-diminuir porque, em
acel er'ado processo de desen- FuridàÇão Su'cam e ex-Fundação sua maior parte, referem-se a
volvimento, que se verificou Especial de Saúde POblica, a- pessoas infectadas há muitos
mesmo nos paises pobres. En- gora --rélifli da-s -na Fundação Na- anos.
tretanto, esse progresso ocor- cionál de Saúde.
reu de maneira desigual, amf?engue
pliando o hiato entre os paíSr. Presidénte, Srs. Senadoses pobres e os pafses rícos. réS; como a;sse·mos anteriorEssa epidemia vem preocupando
autoridades
sanitárias,
o economista vai além,
ao mente, não_ pretendemos fazer as
constatar que não ãPenas essas ·a 1 ardes
desnecessários
nem tendo infectado 500 mil pes-sodiferenças aumentaram,
como criar si_tuas:ões de _pânico. En- as nos ú 1 ti mos anos-. Pretende
internamente, "dentro dos pa í- tretanto, nao podemos fechar o Ministério da Saúde inviab-f;..
ses. os frutos do desenvo·l vi- os
olhos para a realidade li zar a propagação com a e l.i mente continuam pessimamente palpável ~ue-aí ·está e que e- mínação do mosquito transmis~
condistribuídos".
Assim,
aPonta Xige o n. ossõ. brado de alerta, sor, além de detectar e
mais precocemente a
como eXemplos a d1sparid~de na seja na condicão de Político, trolar
prestação de serviços públiCos seja na de sfmples-cidadão. O doença.
entre as popu1açoes rural e Sr. Ministro da Saúde tem a-·
urbana, e diferenç~s de até nunc i ado uma ação decisiva no
Poliomielite
vinte anos na expectativa de setor~_com a aplicação de um
o Cl timo caso de pó_l i o de que
vida.
trilhao ,.Pe Cruzeiros no ano
que vem "e com Uma meta auda- se tem conhecimento foi regisEsSa disparidade não se limi- -ciosa pára os próximos 5 anos, trado em março do ano passado,
Plano
de
Açóes prevendo-se sua completa errata à dicotomia urbano-rural. que_ é o
Ela se ver i fica,
também, na Básicas, com que Se pretende dicação ~inda neste ano. A redistribuição geográfica da po- reduzir drasticamente a inci- duÇão da poliomielite com .vapulação, OU, Criffio é mais pa- dência e a letalidade de qua- cinação em massa é o mais acatente,·
na
estrati_ficação renta e uma doenças.
bado exemplo de eficácia da
medtcina preventiva.
social. No Brasil, o nordestiAparentemente,·
o
Sr.
Ministro
no vive em média 12 anos menos
que um sulista, e a mortalida- está, táh'to ·como nós, conven~arampo
de infantil nas famílias de cido qüe a situação_ é grave e
renda até um salário mínimo é r:-êql;!er esforços redobrados. Se
O Ministério da sa-úde tem aduas vezes ma i o r do .que -n-as a-téndido, o
Ministro Alceni penas 70 mil casos re~istra
famílias com renda acima de Guerra térâ o·r.-Çamentos para os dos, mas estima-se a incidênR-rogramas de saúde bem su-pe-- ·eia entre 600 mil a um milhão.
cinco salários.
as
autoridades
riores aos
tradicionalmente Pretendem
A verdade é que o setor so- concedidos.
Restará. então, sanitárias reduzir a incidêncial é mutio valorizado nas aplicar _bem esses recursos, a -cia para 7 mil e 500 casos por
campanhas
políticas --~e CO"meçar por uma mudança de es- ano, e a mortalidade de 1.300
freqüentemente esquecido apos tr-ategia, de uma opção pelo para 200 casos por ano.
a posse dos. governantes, ·quan- saneamen'fo .--pela· boa· nutrição~
do passa a andar a reboque do especialmente nos
segmentos
Tétano
setor económico. Os objetivos mais vulneráveiS, e pela mediEmbora a incidência seja bem
do crescimento e do progresso cina preventiva. Essa opção
não deveriam desvencilhar-se não sjgnifica o abandono das mais reduzida, é moléstia das
do bem-estar do povo, mas na vias no~mais ãe -tratamento dos mais graves. o tétano acidenrealidade não é o que ocorre. dóé'fites, mas poss1bi 1 1tará que tal é letal em 40% dos casos,
No último Governo; que âdotou
eles sejam em número bem menor e o neonatal em 80%.
o tema "Tudo pelo Socia1 11 , os em curto prazo. Sabe-se hoje
programas. de saúde e nUtrição que a saCde do cidadão depende
Tuberculose
foram-se
extinguindo essencialmente
dos cuidados
gradat-ivamente. Havia recursos sanitários, de água tratada,
Estima-se me cem mil novos
para projetes de longa matu- de boa nutrição, e sabe-se, casos por ano, e com 5 mil·
ração,- como a ferrovia Norte- igualmente, que a
medicina mortes. Prevê-se, ao longo dos
Sul, mas não havia para trata- prevent·i v a é
mais , eficaz e próximos 5 anos, uma reduyão
mento dos aidéticos. O Progra- menQS onerosa.
de até 70% conforme a fa1xa
ma
de
Alimentação Popular
etária.
resumiu-se a um
lançamento
pomposo e a alguns meses de
HariSen 1ase·
Veja'n1os agora os números das
'efetiva duração. Ao final do pr i ncipa i _s doenças que af 1 i gem
Governo
*'Tudo pelo Social*' ó brasil~iro, e que deverão
Foramma registrados 26 mil
restou o programa de distri- ser atacadas firmemente pelas mil
casos
em
1988,
mas
buição do leite.
autoridades da saúde.
calcula-se que a incidência
real tenha ultrapassado
5~
Essa falta de vontade politimil. Igualmente, o .número de
ca, esse menospre_zo pelo setor
Ma1ária
doentes
corihecido
é
de
soo
,_..-··
mil, mas estima-se em 600 mil
soei a 1 ,
tem o ri gi nado, sem
qualquer dúvida, a deterioraLimitada. geograficàmente à o total de pessoas infectadas.
ção da saúde no Brasil. Ainda AmaZônia~ com algumas exceagora, no Governo Collor, o ções, acomete mais de 600 mil
Aids.
setor saúde e saneamento está pãssoas por ano, provocando
pagando um alto preço pelas cerca de 3 mi'l mortes. o Plano
Foram anotados. 3'.• 3.00 caSQS em
tentativas
de se conter a de Ações Básicas preVê, n:o pe- i988 e 4.400 no ano passado. O
inflação. Com a fntenção de ríodo 1990/1994, a redução de Plano de Ações Básicas pretenreduztr ·os gastos públicos. o sua 1 nci dênci a para i Oo mi 1 de ~liminar a sua propagação
Governo promoveu demissões de casos -~or ano e a completa e- pela transfusão de sangue e
forma indistinta, estabelecen- 1fminaÇao das ocorrências fora obter melhor controle da podo parâmetros iguais de econo- da Amazônia.
pl,llação ~e al.t.o rfscó.
mia para setores _ desiguais.
Menirigites em geral
Como se pudesse promover um
Doença de Chagas
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Essa

é

aumentado~

uma epidemia que tem
causando

grave

preocupaçao. No ano passado
ocorreram mais de 4 mil casos.
Como
não
é
erradicável,
pretende-se reduzir a letalidade, que no tipo Meningocócico é de 20%.
Difteria
Mais de mil ocorrências por
ano, com cerca de 200 óbitos.
-Estima

o

Ministério da Saúde

que atê 1994 esses números sejam reduzidos 20 vezes.
Diarréias infeccioSas

Estas

diarréias

de 40 mi.l

matam cerca

crianças

todos

os

anos. o Plano de Ações Básicas
prevê a redução da mortalidade
para 5 mi 1 até 1994.
.
Sr.

Presidente, Srs, Senado-

res, citamos aqui

pais

doenças

contagiosas que
vitimam

as

princi-

infecto-

atormentam

milhões

e

de

brasileiros. Ao lado dessas,
encontramos outras, que já supúnhamos erradicadas, como a
febre amarela. As doenças que
nos afligiam um século atrás
continuam,
infelizmente, molestando e
matando
muitos
brasileiros: sarampo, doença
de Chagas. malária,- letshmaniose, esquistossomose, febre
amarela e outras. Algumas inclusive,
têm
recrudescido,
como a meningite e o dengue.
Além disso, a saúde do brasileiro é abalada pelas doenças
do primeiro mundo: no ano,
passado. 370 mil brasileiros
padeceram com o câncer. Somos
hoje 8 milhões de hipertensos
e o coração mata, por ano 240
mil brasileiros.
- -

Assim, não basta ao Governo
aumentar os recursos do Ministério ~a Saúde. o Governo não
pode eximir-se de suas graves
responsabilidades e deverepensar até mesmo o seu modelo
económico,-- que cohtribui para
-uma exacerbada concentração de
renda,
levando a grande maioria da população a um ~mpobre
cimento jamais visto. E preciso reVerter o perfil da renda
nacional, em que os rendimentos do capital representam 74%
contra míseros 26% d~ rendime-ntos dos sa 1 ár i os. E preciso, finalmente, fazer uma opção por saúde, e não
por
tratamento.
-são
cai sas
distintas. Os serviços de saúde são apenas um componente e
não a totalidade do
fator
saúde. Se queremos o Brasil
saudável, enfim, temos que mudar nossos conceitos, deixando
de adminstrar a doença para
·administrar a saúde! _
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PrOJeto de Lei
n"~
dispondo sobre a conversao para cruzeiros e o crédito, dentro de 30 dias, sem
qualquer espécie de ônus para
os titulares das contas. cujo
valor
não
exceder
NCz$
5.ooojoo (cinco m11-crUzados
novos .
154/~0.

Segundo dados em poder do
Banco Central, a guantidade de
contas, nessa faixa de saldo,
corresponde a 30% das contas
bloqueadas, mas o montante de
deposito dessas mesmas contas
não ultrapassa 0,40% do valor
dos depós 1 to_s em cruzados novos, retidos no Banco central

O a 1 to custo de manutenção
·dessas contas pena 1 i za o Governo, em- ·ter-mos de TfScã 1 i zação e liberação das parcelas a
part·; r de setembro --de 1991 • e
onera, siQnificativamente
os
bancos, com a emissão de saldos, controle de contas e inEra o que tinha a dizer, sr·. formação a·o Banco Centra 1 •
Presidente, (Mui to bem!)
Impõe-se, pois, a aprovação,
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio em regime de urgência, do reLuiz Maya) - Concedo a palavra feridO proJeto ·de lei, pelo
ao
nobre Senador Francisco que ele representa na economia
Rollemberg.
de custos e por não trazer
qualquer impacto sobre a base
O SR.
FRANCISCO
ROLLEM- monetária, que possa compromeBERG (SE. Pronuneia o seguinte ter o esforço do GovernO para
discurso.)
-sr. Presidente, conter a sua expans&o.
SrS. Senadores, no dia 16 de
março próximo passa9o, a áquiÉ incOncebível manter-se tal
pe econômica do· Governo recém- situação, po-is nada just1fica
empossado anunciava à Nação ou explí~a a posição do Goverbrasileira o congelamento de no, caso ele insista em perpetodas as contas correntes aci- t~ar esse quadro. ·
ma de NCz$ so.o_oo,oo (çinqüenta mil cruzados novoS). Essa
Trata-se de uma medida de edecisão provocou algumas dis- conomia que interessa ao Gotorções
q~e
precisam
ser verno federal, interessa à Ascorrigidas.
soei ação Bras i 1 ~i r a de. Bancos
Comerciais Múltiplos, intereso jornal
Diário do Comér- sa aos titulares das contas e
cio, do dia 17 de outubro de que não pode mais ser poster1 990,
t ra_z uma ma té'r i a com o gada.
pais
1 nteressa
ao
tftulo: "Prejuízo com as con- Bras i 1.
tas pequenas", informando que
Faço um apelo aos Srs. Senaos pe~uenos bancos querem a dores para que aprovemos esse
liberação das contas em cruza- projeto_ de le1, com urgência,
dos novos com saldo-até Cr$ 5 corrigindo assim uma distorção
mi 1 •
da Lei n~ 8.024 e simplificando, de forma necessária, o
segundo o P-residente da Asso- sistema financeiro do País.
ciação- Brasileira de Bancos
Comerciais e Múltiplos (AB_BC),
Com a aprovação desse projeDr. José Carlos Jacintho, os to, estaremos atual izando a.
custos que os bancos estão legislação concernente ao Platendo para processar
essas no de Estabilização Económica
contas e enviar extratos atua- e dando a nossa colaboração
11zados aos seus clientes são para o seu necessário aperfeia 1 t f ss 1mos, provocando um gas- çoamento.
to me_nsa 1 de Cr$ 297, 00 por
Era o que t-inha a dizer. Sr.
conta,
enquanto u~ grande Presidente. (Muito bem!)
parte -delas tem
saldo
de
centavos.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FRANCISCO ROLLEMNão se _justifica, pois, reter
BERG EM SEU DISCURSO'
essas quant-ias que em nada ajudam o Governo e trazem um 11 01ário do Comê,..c1o- 17-10-90
transtorno enorme ao sistema
FlNANÇAS
financeiro do País.
PRE~U!ZOS COM AS

Por
tudo isso, é preciso
gritar. Por todas essas mortes
e por todos esses sofrimentos,
não nos podemos omitir. O próprio Ministro Alceni Guerra
reconheceu, há dias, que os
recursos destinados à saúde
são
desviados
ou
mal
empregados. Segundo denúncia
do ministro, com base em
levantamento do TCU, apenas 40%
dos recursos repassados pelo
Inamps às Secretarias de Saúde, nos últimos cinco anos,
foram aplicados no setor. Portanto, é louvável que a saúde
seja contemplada com mais recursos pelo#Governo, mas isso
não basta. E preciso controlar
a aplicação desses recursos. É
preciso fortalecer a medicinaR
preventiva como
saneamento,
com melhor educação, com melhor nutrição, co~ prosseguimento
da~
Campanhas
de
vacinação. E preciso, sobretudo,
ter força e vontade polftica para que a opção pelo social não se resuma, mais uma
Nesse sentido, Sr. Presidente
vez t.
a
mera
figura
de e Srs. Senadores, apresentei,
retori'ca.
em 30 de agosto do corrente

CONTAS PEQUENAS

Brasília- Os pequenos bancos
querem a liberação das contas
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cruzados

novos

até Cr$ 5 mi 1 , __ Nas

com saldo bloqueadas,

contas

do

Presidente da AsSOCiação Brasileira de Bancos comerciais e
Múltiplos (ABBC)~ José Carlos

cujoS

i_nfer i ores. _ a
NCz$
(cinco mi 1 cruz-ados

Segundo·

dados

em

saldos são
5 ._000, 00

novos).
poder

do

Jacintho, os custos que os Banco Central, a quantidade de
bancos estão tendo para pro- contas~ nessa faixa de saldo,
cessar estas contas e enviar situa-se em
mais
de
50%
extratos

atualizados aos seus
c 1 i entes "são a 1 ti ss i mos" • Pelos cálculos da ABBC, a média
de gasto mensal por conta é de
US$ 3, 00 - __ ap_rox 1madamente Cr$
297, 00 - enquanto " uma grande

parte

destas

con~as

de centavos.
Nos

57

bancos

tem saldo

vinculados _à

ABBC o saldo limite de até Cr$
5 mil corresponde a 30% das
contas bloqueadas.
Com· Saldo
até Cr$ 25 mil estão 60% das
contas em cruzados novos destas
instituições. Estes dados

a

ABBC

apresentou

ontem

ao

Banco __ Central, que _já vem estudando a questão. "
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 154, DE 1990

(_çf_nqüEmta por cento) do t_otal
das contas blo~eadas, No entanto, o montante de _depósit"os
dessas mesmas contas não ultrapassa 0,40% Qo valor dos
depósitos em cruzados novos,
retidos ho Banco central,

o c_usto_-da manutBhção dessas
contas"- seja para o Governo
em termos dê.. _fi$cal tza_ção e, a
partir de 16 ~e setembro de
1_991_.,_ cpm a admin_istração da
1f69ração das parcelas-, sej?
para _os bancos,
torna-se_ ao
final,_ bastante s1gnificatfvo,
comparando-se com o valor global delas~
estima-se que a_s
despesas com emissão de saldos. controle de contas,
informações
ao Banco Central
etc. ,
chega
a
1 •5
BTN/conta/mês para as instituições- bancárias.

Dispõe sobre a conversão
para cruzeiros, de saldos Assim sendo, o projeto de lei
de depósitos em conta cor- ora proposto proporcionará erente em cruzados novos.
conomia de custos, sem que o

o

Congresso Nacional decreta:

Art. 1 R. Os sa 1dos dos depós-itos à vista de que trata o §
1~.
dos arts. s~._s.o. e 7~ da
Lei nA 8.024, de 12 de abril
de 1990, cujo valor não exceder NCz$ 5.000 00 (cinco mil
cruzados novos) na data de publicação da presente lei,
serão c-onverti dos,
nesta mesma
data, em cruzeiros.

montante de cruzados
novos
convert j dos tenha ma i ar i fTIPaCto sobre a base monetária,
comprometendo o esforço do Governo
para-conter
sua
expansão.
Trata-se, 1sto sim,
de uma si mp _1 i f i_cação que, pe 1 a
s·ua _lógica e pertinência, é
recomendada como aperfeiçoamento e a tua 11.zação da 16g1 slação
em
vigor
sobre
o
assunto.

Sala das SesSões, 30 de agosParágrafo único. ___As_liiS-titui- to de 1990. _ _ _Senador
Franções bancárias creditarão,
no cisco Rollemberg, (PMDB- SE)
prazo de 30 (trinta) dias a
contar da publicação da preLEGISLAÇÃO CITADA
sente lei, sem qualquer espéLEl N.o. 8.024,
cie de ónus para os titulares
das contas, os saldos conver--DE 12 DE ABRIL DE 1990
tidos em cruzeiros,
referidos
------ 'Instttui o cruzeiro, disno caput deste artigo:
põe sob~e a liqüidez dos
Art. 2-.o. Esta 1 e i entra em viat1vos financeiros e dá ougor na data de sua publicação.
tras providências.
Art.
3~ Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Art. 5A Qs __saldos dOS depósitOS à vista serão convertidos
em cruzeiros, se~undo a paridade estabelecida no § 2R do
art. 1~, _obedecido o limite de
NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil
crUzados novos) .
-

o Plano de Estabilização Económica lançado em 16 de março
de 1990 teve. entre as medidas
de maior impacto,
o bloqueio
§
1~- As quantias que excedos saldos de depósitos em derem
o
limite
fixado
conta corrente acima de NCz$ no caput , deste
art i_go serão
so.ooo,oo. OCOrre que 6 (seis) convertidçs, a" pãrtfr de 16 de
mese~ após a edição~o
plano, setembro de 1991, em doze pare
faltando, ainda, cerca de 1 celas
meni_ais
iguais
e
(um) ano para o infcio·da con- sucessivas.
versão estabelecida no § 1~ do
art.
5~
da Lei
nA
8.024,
§
2~ As qu?ntias mençionadas
observa-se a existência de uma no parágrãfo anterior serão
grande quantidade de contas a tua 1 i zadas
• monetariamente
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pela variação do BTN Fiscal,
verificada entre o dfa 19 de
março de 1990 e a da~a da conversão,
acrescida de juros equivale_nte a 6% (seis por cento)
ao
ano ou fração pro

rata.

§ 3~ As reservas comRulsórias
em espécie sobre depósitos à
vista,
mant-idas pelo sistema
bancário. junto ao Banco Central
do Brasil. serão convertidas e ajus_tadas conforme regul a·mentação
a ser baixada
pelo Banco _Cen-tral do Bras i 1.

Art.
6~ Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data
do próximo c~édito de rendimento,
.segundo a par·i dade estabeleci_da no §_ 2A do art. 1~,
observado -o 11 mi te ___de N_C;;::$
5o.ooo.oo- (cinqüEmta mi"1- Cruzados novos) .
§
1 ~ As _qUa-n-fi as_ que excederem
o
limite
fixago
no caput deste artigo,
serao
convertidas, a partir de 16 de
setembro de 1991, em_ doze parce 1as
mensa f s
1 gua i s
e
sucessivas.
§ - 2.1:!. As quant_i as mencionadas
no parágrafo anter-ior serão
atuaJizadas
monetariamente
pe1a variação do BTN Fiscal,
verificada __ entre a_ data do
próximo crédito_ de rend-imentos
e a data da conversão, acresci das de juros· equi va 1 entes a
6% (seis por cento) ao ano ou
fração pro rata.

§
3~
Os _depósitos compulsórios e vo-luntáriOs mantidos
junto ao Banco Central do Brasil, com recurso_s -·originários
da captação de cadernetas de
poupança, serão convertidos e
ajustados conforme regulamentação a ser baixada pelo Banco
Central do BrasiJ.

Art.
7~ Os depósitoS a prazo
fixo, com ou sem emissão de
certificado, as letras de câmbio, os depósitos
1nter~inan
ceiros, as debêntures e os cte~
mais ativos financeiros,
bem
como os recursos captados pe1 as _i nst i tu i ções fi nance·i r as
por me 1 o de opera_ções compromissadas, serão convertidos em
cruzeiros,
segundo a paridade
estabelecida no§ 2~ do art.
1.o., obse~vado o seguinte:
I - para as operações compromjssadas, na data de vencimento do prazo original da aplicação, serão convertidos NCz$
25 .. 000.00 (vinte e cinco mil
cruzados novos)_, ou 20% (vinte
por_cento) do valOr de resgate
oa operação,
prevalecendo o
que for maior;
II -~para os demais ativos e
aplicações, excluídos os depósitos interfinanceiros, serão
convertidos. na data de venCi-
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menta· do ·Ptrazo original dos
titulas, 201o (vinte por cento)

do· valor de resgate.

§
1~ as quantias que excederem os limites fixados nos i tens I e I I deste artigo serão
convertidas, a partir de 16 de
setembro de 1991, em doze parcelas

mensa.is

sucessivas.

O

SR.

iguais

e

PRESIDENTE (Antônio

Luiz Maya) - Concedo a palavra
ao nobre senador João Calmon.

O SR. ~OÃO CALMON (PMDB - ES.
Pronuncia
o
seguinte

discurso. )
Sr. Pras 1 dente,
Srs. Senadores, os novos tempos em que vive a Nação, tempos abertos com a promulgação
da Constituição de 1988, acabam de·ser examinados pelo

e--

minente Pres i defnte desta Casa,

Sãnhores Ministros que
integram e inte~raram esta
Corte

Essa verdadeira aula de c1vi smo _foi precedi da por · uma
saudação feita pelo ilustre
Ministro Paulo Affonso Martins
de Oliveira ao Presidente do
Senado. Nela, o Ministro recorda a constante preocupação
de Nelson Carneiro com
as
prerrogativas do Congresso Nacional, assim como a autoridade moral com que sempre exerceu seus inúmeros mandatos.
Pela importância que adquirem
~stes prçnunciamentos,
desejo
lncorpora-los
agora a este
discurso, para que venham a
constar dos Anais do Senado
Federal. (Muito bãm!)

DOCUMENTO'[ A QUE SE REFERE O SR. JOAO CALMON EM SEU
DISCURSO:
"PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO PAULO AFFONSO MARTINS
DE OLIVEIRA:_
Senhor Presidente Adhemar- Ghisi

sentou ao longo
como parlamentar.

.~
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de sua vida

Político- de larga visão e em
_sintonia com o seu tempo, Vossa Excelência foi das primeir as vozes a se 1 evantar em favor da preservação do meio amAutoridades presentes e biente, da proteção à fauna e
representadas
à flora e do ar que respiramos, antes mesmo que essas
senhores funcionários
questões passassem a fi~urar
--na Ordem do Di a de i ncontaveí s
Minhas Senhoras e Meus foros de debate. ·
Senhores.
Ressalto,
·contudo,
a sua
Presidente Nelson Carneiro
constante preocupação em defesa das prerrogativas do Con0 Tribunal de Contas da União gresso Nacional,
que se fez
tem a honra de recebê-lo para sentir na constituinte última,
ouvir da sua experiência na pela autoridade moral com qúe
vida pública brasileira
e, sempre exerceu os seus inúmeparticularmente, do relaciona- ros mandatos.
mente qUE! deVe existir entre
esta Corte e o Congresso NaAutoridade que tanto acolhe
cional, em prol do controle quanto adverte, que concilia,
-externo e da fiscalização na mas não transige na defesa de
aplicação dos recursos, sua seus princípios e da seriedade
efet1va
economia
e d_o exercicio do mandato.
-Senhores
ProcuradorGeral e
SubprocuradoresGera is

o Senador Nelson carneiro,
em op~racionalidade.
brilhante pronunciamento feito
no Tribunal de Cpntas da Un- ---Para mim, em especiai. a honião, por ocasião das· comemora- ra hão é menor. Conheço Vossa
ções do centenário do Teu. Ci- Excelência desde os idos de
tando a nova Constituição e 194.7, quando exercia o mandato
particularmente o parágrafo 2~ de Deputado Federal, represendo artigo 74, que assegura a tando o_ glorios·o Estado da Batodos os cidadãos a possibili- hla, no histórico Palácio Tidade de apontar irregularida- radentes, na cidade do Rio de
des no trato da co1sa pública uaneiro e eu ali mourejava
perante o Tribunal, o Senador como funcionário da Câmara dos
Deputados.
Nelson Carneir6 registrou:
"São esses os novos tempos do Brasil, em que a
verdade pode falar sempre
que falar o dinheiro do
contribui nte,
sempre que
est 1 verem em jogo õ-s Oêns
da União, porque a sociedade assim o quer e assim o
exige. 11

Nqvembro d!> J990 ~

A part1r daquele momento até
este instante não ma1s deixei
c~fe
aCompanhar a brilhante e
1 um i nosa traj et6r i a de Vossa
Excelência
na" vida pública
brasileira. E esta constância
acentou-se quando Vossa Excelência elegeu-se pelo meu Estado, primeiro como __Deputado
Federal
e
_posteriormente
Senador.
Indago a inim mesmo: o que se
pode dizer de um homem que exerce a atividade política há
mais de quarenta anos, no âmbito federal, tendo inclusive
exercido, com dignidade e respeito,
a
Presidência
da
República?
Foram campanhas memoráveis em
busca da solução dos problemas
da família brasileira e do seu
bem-estar, destacando-se a legalização do divórcio, o reconhecimento dos direitos
da
companheira. da igualdade entre
filhos
de
leitos
separados~

Humanista
f.
humanitarista,
pautou Sua atuaçâo_legiferante
na defesa dOs menos favorecidos
e
dos
necess1tados.
Comprovam-ro ~s ir.úmeras proE'oStas de ampar·o à nata1 idade,
a infância, ao·idoso, ao menor
abandonadc
a·os de fi c i entes,
aos trabalhadores, às vítimas
do abuso do poder,
que apre-

Lembro aqui , cOm- aOin i ração,
intervenção ef_etuaOa na sessão
da Assembléia Nacional Corlstituinte de 15 de dezembro de
1987, de singular atualidade-.Ali, falando-a respeito do alevado número de votos nulos e
em branco em uma eleição realizada no Município de Vila
Velha, Espírito Santo, vaticinava o experient~político: ··,;F-preci so que a classe
pOlftica se compenetre de
que
deve
recuperar seu
prestíg-io, sob pena de não
precisar
o Exército· vi r
aqui
nos despedir,
pois
quem virá jo·Qar--nos fora
desta casa sera o povo."
A destacar, resta. ainda, Senadar Nelson Carneiro, a sua
luta em prol dos dír~1tgs humanos e do regime democratico,
enfrentando, sem receio e medo, os poderosos do momento,
sabendo que estava procurando
~reservar o direito do cidadão
a vida e à liber-dade.
Saúdo, pois, em Vossa Excelência o Parlamentar, o Homem
Público,
o AdVogado e, acima
de tudo, o Cidadão.

DOCUMENTOS ANEXOS AO DISCURSO
DO SENADOR JOÃO CALMON:
Pronunciamento
do
Senador
Nelson
carneiro. Presidente
do senado Federal
Senhor Presidente,
Senhores Ministros.
demais autoridades,
Senhoras e Senhores:_
Atendendo à honrosa convocação do ilustre Presidente Ministro Adhemar Ghisi,
venho
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transmitir as felicitações do co1onfã1 .-Em 1680, foram criaCongresso Nacional a quantos das as Juntas das Fazendas das
integram os diversos quadros Capitanias e a Junta da Fazendeste Colando Tribunal de Con- da do Rio_ de Janeir-o, jurisditas, ao ensejo do primeiro cionadas a Lisboa.
centenário de sua criação. Agradeço a distinção recebida e
Na administração de D. João
trago a este memorável encon- VI, foi instalado o Erário Rétro algumas considerações que, gio, em 1808, e cr-iado o Connão constituindo qualquer no- selho da Fazenda,
que tinha
vidade, são a forma de expri- como atribuição acompanhar a
mir meu apreço pessoal por execução da despesa pública.
esta Casa e, ao mesmo tempo, o
respeito e a admiração do Po- - Proclamada a Independência, o
der
Legislativo
pelo Erário Régio foi
transformado
inestimável
papel
desta alta no Tesouro pela Constituição
Corte no contexto da adminis- de 1824~ que prévia os primeitração pública do Páfs.
ros
orçamentos
e balanços
gerais.
No antigo império romano, uma
legítima preocupação com a hoA idéia da criação de um Trinestidade e honorabilidade dos bunal de Contas sur-giu, pela
gestores dares publica chegou primeira vez, em 1826, com a
ao ponto de se estabelecer a iniciativa de Felisberto Calmáxima segundo a qual a mulher deira Brandt, Visconde de Barde César não só devia ser ho- bacena, e de José Inácio Bornesta, como
devia
parecer ges, QUe apresentaram projeto
honesta. Aos detentores do po- de lei nesse sentido ao Senado
der, tão importante quanto o do Império.
ser era o parecer, porquanto
aos olhos do povo o ser sem o
Em 1830, a idéia de um Tribuparecer era como se não fosse, nal para examinar as contas do
e a autoridade honesta que tal estado vol tau pela voz· de Bernão parecesse, acabava por de- nardo Pereira de Vasconcelos,
sonrar
seu
cargo
e
sua um defensor entusiasta do projeto_ de Caldeira Brandt. Cinco
administração.
anos depois, o Deputado Cas·tro
Nos estados modernos e con- e Silva apresentou nova protemporâneos, perdura a mesma posta no mesmo sentido, que
chegou
a
ser
preocupação com a honestidade também não
e honorabilidade da gestão da aprovada.
coisa pública, mas num sentido
inverso, mais realista e conEm 1840, Manoel Alves Branco,
sentâneo
com
o
exercício Minist~o da Fazenda, volta a
democrático do poder:
·não insistir no assunto, mas s6 em
basta parecer honesto, mas é 1845 ele apresenta o projeto
preciso, acima de tudo, ser da criação de um Tribunal de
honesto. A ênfase mudou de lu- Revisão de Contas, constituído
gar, de tal forma que hoje o de homens política e adminisparecer não é bastante, mas o trativamente
independentes.
se·r é tudo.
Ainda mais QUe, Embora apoiada pelo Marquês de
segundo o conheci do __ provérbio São Vicente, Pimenta Bueno,
a
popular, Quando o dinheiro fa- idéia fracassa, mais uma vez.
la, a verdade se cala, quer se
Mais cinco anos se passam,
trate do próprio, quer do alheio,
tanto
o particular até QUe em 1850 volta a ser
quanto o público. E Quando a examinada a criação do Tribuverdade se cala,
falam mais na 1, em plena reforma do Vi·salto os interesses escuses, as conde de Itaboraí. A_ idéia etrocas de favorecimentos e a volui _então para O Tribunal do
compra e venda de facilidades. Tesouro, órgão de controle inmais voltado para a
Quando a verdad_e se ca 1 a. é terno,
maior a tentação do desperdí- fiscalização da receita e precio e mais irresistível o im- sidido
pelo
Ministro
da
pulso da irresponsabilidade.
Fazenda. A criação do Tribunal
do Tesouro fo~ um passo imporNesse contexto, dessa preocu- tante e um marco histórico na
pação e com essa finalidade, evolução do controle de _nossas
tiveram oriQem em todo o mundo contas públicas. haja vista
ele
só
foi
extinto
moderno as JUntas, as cortes e que
anos mais tarde,
os tribunais destinados a con- cinqQenta
trolar os gastos públicos. As- pelo mesmo ato Que criaria o
sim, a função de um Tribunal Tribunal de Contas da União.
de Contas é fazer fa 1ar a ver-·
As di_scussões em torno da_
dade quando fala o dinheiro do
contribuinte, quando falam as criação de um Tribuna_l de Congrandes somas do orçamento pú- tas durãriam quase um século,
blico, para que a sua gestão polarizadas entre os que denão só pareça, mas seja de fendiam
a sua necessidade,
fato legal e legftima.
para QUem as contas públicas
deviam ser examinadas por um
No Brasil, a existência de 6rgão independente, e aqueles
órgãos controladores dos di- que o combatiam, por entendenheiros públicos remonta à era rem que as contas públicas po-
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diam continuar. sendo controladas por aqueles. mesmos que as
realizavam. ou seja, as discussões se davam entre os que
se' preocupavam com o ser e ·os
que se contentavam
com
o
parecer·. Os primeiros. como o
Visconde de Uruguay, defendiam
a necessidade do Tri buna-1 e
consideravam como a primeira e
indispensável
qualidade dos
seus membros a
inteira independência daqueles cujas contas haviam de tomar. Os segundos, como o Ministro da Fazenda. Cândido de -01 iveira,
consideraVam o Tribunal de Contas
"uma custosa sinecura inúti 1 11
e contentavam-se com uma ampla
divulgação do Tesouro e posterior exame da Representação
naci ona 1.
Um grande defensor da idéia,
o-MarQuês de São Vicente, justifica a sua crjação, descrevendo "um Tribunal de Contas
devidamente
or-ganizado 1 que
examine e compa-re as 1e1s do
imposto, que perscrute e siga,
pe1o testemunho de documentação autêntica. em todos os
seus movimentos, a aplicação e
emprego dos va 1ores_ db estado
e -que, enfim, possa assegurar
a real idade e a legal idade das
contas". Para asse grande estadista do Império, sem o poderoso auxílio do Tribunal. a
Câmara· dos Deputados e· o Senado pouc~ ou nada poderi~m fa~er na fiscalização eficaz das
contas púbi1cas para que elas
fossem, de fato, Verdadeiras e
legais,
ehão--apenas
parecessem. . .
Suas pa 1avras
são, ainda hoje, diretrizes de
controle da receita e da despesa, segundo os princfp1os da
exatidão contábil, legalidade
do ato e independência.
Mas, somente a queda do Império e as reformas políticoadministrativas da jovem República tornaram realidade,
finalmente. o Tribunal de Cont~s
da União, criado pelo Décte~o
_nA
966-A, dé 7 de novembro de
1890, por -fniciatiVa de Ru-i
Barbosa,
então Ministro da
Fazenda. Na sua exposição de
motivos, esse eminente jurista
e inigualável estadista assim
descrevi a
as
funções
do
Tr~bunal:

"-Um Tribunal de Contas.
corpo
de
magistratura
intermediária à Administração e a Legislatura "que,
colocado em posição autónoma, com atribuições de revisão_ e julgamen~o. cercado
de garantias contra. qua_isQuer ameaças. possa exercer
as suas funções vitais no
organismo
constitucional
( ... ) Convém levantar, entre o Poder QUe_~utoriza
periodicamente a despesa e
o Poder que quotidianamente
o executa, um mediador independen~e.
auxiliar de um
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e de outro. que, comunicancom a Legislatura e intervindo na Admi_nistração,
seja não só o vigia, como a
mão forte da primeira sobre

do

a

segunda, obstando a per-

petração
das
infrações
orçamentárias por veto oportuno aos ates do Executivo 9ue direta ou indire-

ta. proxima ou remotamente,

discrepem da linha rigorosa

das leis das finanças.

11

Norteado pelos princfpios da
autonomia, fiscalização,
julgamento, ViQilância e energia,
o recém-cr1ado Tribunal
de
Contas tinha tudo para garanti r. que a verdade falasse mais
a·l to que o dinheiro e Que as

contas do Governo não só pare-

cessem,

mas

~assem,

de fato

honestas. O .Tribunal estava
criado, mas ainda lhe faltava
um regulamento. A vitória de
Rui
Barbosa não seria completa, pois a Comissão por ele
designada para elaborar o proJeto de regulamento do novo
orgão não chegou a concluí-lo
a tempo , e o sei.,J __ s_ucessor no
Ministério da Fazenda, Tristão
de Alencar Araripe, porque não
simpatizava com a
ideia do
Tribunal, criou obstáculos~
sua implantação.
Mas a Constituição de 1891,
ainda por influência do grande
Rui Barbosa, i nsti tu c i o na 1 i zou
definitivamente o Tribunal de
Contas da União, inscrevendo-o
no seu art. 89. E em obediência a esse dispositivo constituci'onal, a Lei n.Q 23,
de 30
de outubro de 1891, tornava a
criar esta Corte e extinguia o
antigo Tribunal do Tesouro,
cujas atribuições passa~am ao
Ministro e Diretores do Ministério da Fazenda.

to,
Inocêncio de Serzedello
Corrêa,
tudo fazia para
a
rápida
implantação
do
Tribunal. E graças a ele~ em
12 de outubro de 1892, foi
baixado o Decreto Provisório
n.Q 1.166, disciplinando a organização e o funcionamento do
órgão e constituindo-se no seu
primeiro regulamento.
o Tribunal de cOntas da Uniã_o
foi instalado um mês depois, a
17 de janeiro de 1893, no edifício çlo Tesouro,
localizado
na antiga Rua do Sacramento,
hoje Avenida Passos, na cidade
do Rio de Janeiro. Como é do
conhecimento de todos,- foi seu
primeiro Presidente o Dr. Manoel
Francisco Correia,
exSenador do Império. Ao discursar na solenidade da instalação, ele proferiu essas históricas, palavras:
"Feliclto o Pais-e aRepública pelo estabelecimento de uma instituição que
será a garantia de boa administração e o maior emba~
raça que poderão encontrar
os governos para a prática
de abusos no que diz respeito a dinheiro público."
Mas,
como era de se esperar,
em pouco tempo o TCU
criava realmente embaraços à
administração. de Floriano Peixoto, cujos minist~os reclamavam por não mais poderem realizar despesas sem o.respectivo crédito orçamentário,
nem
executar créditos sem o Rrévio
registro do Tribunal,
já que
havia um orçamento a ser observado e um orgão para fiscalizar a sua execução.
As r:-es:t_riçóes do Presidente
da República,
as reclamações
dos ministros e as tentativas
do governo no sentido de reduzir as_ atribuições do TCU acabaram por motivar o pedido de
exoneração do Ministro Serzedello, o seu grande defensor.

preocupação com o pa~ecer deu
lugar à preocupação com o ser.
E, por isso mesmo, o·TcU comemora os cem anos de sua c~ia
ção. prestigiado que foi em
todas
as
Constituições
republicanas.
Mas, como não podia deixar cte
ser. esta Corte
centenária
teve as suas atribuições e
competências reinscritas,
ampliadas e fortalecidas no texto da nova Constituição de
1988. Sem querer aprofundar-me
aqui no sentido dessas alteraç:õ.es, eu gostaria de lembrar
apenas algo que já é sabido de
todos.
Da mesma forma que o
Congresso Nacional, depois dos
altos
e
baixos
da
vida
polftico-institucional brasi1 e i r a,
teve restauradas as
suas prerrogativas e responsabilidades, assim também- o TCU
saiu fortalecido com o novo
texto constitucional.
D_oravante,
o
Tribunal
fiscalizará,
sem
ressalvas,
todo o .universo de 6rgãos da
administração _di reta, e de entidades da administração indireta,
controlando todos
os
gastos de recursos públicos e
todas as contas da União,
em
seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional
e patrimonial. o controLe
operacional permitirá. de agora em diante, a avaliação-da
gestão pública,
não somente
quanto a
legalidade dos seus
atos, mas tam~ém quanto à economicídade
dos
recursos
aplicados. o Tribunal de Contas tem agora a competência de
fiscalizar todas as empresas
estatais. incluindo as de participação minoritária da União, bem como as con~as nacionais das empresas supranaci o-na is, de cujo capital social a
União participe
direta
ou
indiretamente.

Toda vi a,
as
Vicissitudes
politico-institucionais
por
que passaria o País, a renúncia do Presidente Deodoro da
Mas eu não poderia deixar de
Fonseca e a posse de Flor1ano
~nfatizar aqui o
entrosamento
Peixoto,
retardariam
ainda
do TCU com' o Congresso Na c i omais a instalação.do novo órCuriosamente,
este Tribunal "na 1 , defini do com precisão em
gão fiscaliador,
fazendo com que levar~ meio século para vários
dispositivos da Lei
que o assunto voltasse nova- ser cri adó e dois anos para Maior, como o_ art·.- 72, -que esmente aos debates do Congresso ser instalado, estava a ponto tabelece o estreito relacionaNacional,
sobretudo
porque de ser anulado,
com apenas mento desta Corte com a comiSprojetas anteriores defendiam dois meses de funcienamento. são mista permanente de senaum Tribunal com poderes de Mas ele sobrevivê, cresce e se dores_ e deputados, encarregada
fiscalização financeira,
apu- fortalece, apesar de tudo.
de analisar os orçamentos feração de responsabilidades e
dera i_s e acompanhar-1 hes
a
ordenação
da
prisão
dos
É evidente qu'e _ não poderia execu.ç:ão.
Outro prece i to --de
recalc1trantes.
Ao Tribunal contar, numa exposição de _vin- profundo alcance e de um marcriado
pela
Lei
nSI.
23, -te minutos, a historia de cem cado s~ntido democrático, agofaltava-lhe tão ampla compe- anos do TCU, nem era essa a ra inserido na Constituição.-.é
tência, sendo-lhe atribuído o mir1ha intenção. Quis _apenas o do § 2~ do art. 74, que diz:
direito de veto ao registro de .focalizar seus primórdios, a
autorizaçâQ de despesas, limi- fim de mostrar que o TCU nas"Qualquer cidadão, partitado aos casos de verba esgo- ceu quando nascia no Brasil e
do polftico~ associação ou
tada; i mpropr" i edade de c 1ass i- no mundo uma hova mentalidade
sindicato é parte legftima
ficação e inexistência de pre- administrativa. Se foi diffcil
para, na forma da lei, devisão· orçamentária. Nos de- e dolorosa ·a sua geStação, é
nunciar irregularidades pema.is,
caberia o registrd sob porque dolorosa e diffcil
é
rante o TribUnal de· Contas
reserva.
toda mudança de mentalidade,
da União."
costumes e atitudes, sobretudo
1
no
campo
da admi ni_stração
São esses os novos tempos do
d~e~~ien~: âe t~~-~~ia~o Mi~~7~~~ pública. Mas, aos poucos, a Tr 1 buna 1 . .são e_sses os novos
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tempos do Brasil,
em que a dades policiais civis e miliverdade pode falar sempre que tares.
ampliação do policiafalar o dinheiro -do contribu- mento 9stensivo,
combate ao
inte, sempre que estiverem em tráfico de drogas. repressão
coritrabãndo
e
outras
jogo os bens da União, porque ao
a sociedade assim o quer e as- ,medidas.
sim o exige.
A falta de uma efetiva e eDurante esses cem anos, tran- nérgica ação policial-militar
qü11as e harmônicas têm sido não representa a totalidade
as relações entre-esta Corte e das medidas que se requerem
o Con~resso Nacional.
Aqui para por fim à delinqüência.
pontif1caram e pontificam emi- E, .entretanto, uma das muitas
nentes figuras que ali planta- causas que explicam a situação
ram tradição de trabalho, hon- de pânico de uma comunidade.
, radez e independência. E ao até há ~alguns anos ordeira e
Parlamento chegaram, ou retor- pacata. E também, sem qualquer
naram, pelo voto popular,
mi- dúvida,
a
seara por onde se
nistros que se destacaram nes- deve processar o combate emerta Casa pela competência e gencial, imediato e inibitório
operosidade. Daí porque a efe- ao crime.
méride que ora se exalta é
também um pouco nossa, não só
QuandO afirmamos que a situ~
pelos laços que constitucio- ção no Mato Grosso é alarmannalmente nos unem, mas, ainda, te, que é quase estarrecedora,
pelo entendimento constante e não estamos fazendo retórica
respeito recíproco que os anos gratuita. Tomemos como exemplo
o
Municip)o
de
- Mirassol
apenas fortalecem.
oloeste,
que tem mais de 50
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio mil habitantes, um comércio
Luiz Maya) -Concedo a palavra diversificado, - uma indústria
ao nobre Senador Louremberg emergente, solo e clima propíNunes Rocha.
cios à agricultura.
Deveria
ser uma cidade tranqüila, onde
O SR. LOUREMBERG NUNES RO- se encaixasse perfeitamente o
CHA (PTB- MT. Pronuncia o se- lema de nossa bandeira, "Ordem
gUinte discurso.)- Sr. Presi- e
Progresso". Entretanto, não
dente, Srs. Senadores, a popu- o~ é, poiS -é-própriO progresso,
lação
de vários municípios a 1 i ado .---à condição de c i da de
mato-grossenses.
representada fronteiriça, tem possibilitado
por suas edilidades, clubes de a
prática de assaltos. arromservir e outras
instituições, bamentos,
assassinatos,
tem feito veementes apeies a seqüestros,
formação de quaesta EQrégia Casa. bem como ao dr i 1 has "e outras formas de
Sr. M1nistro da r.Just'iça, para violên-cia",
como salienta a
que a crescente onda de vio- Câmara Municipal em oficio enlência seja contida em suas caminhado e este-Leglslativo.prósperas e, até há pouco, or- os furtos de automóveis,
condeiras
comunidades.
A trabandeados em sua totalidade
delinqOência, o desrespeito à para a Bolfvia, também contrihonra, à dignidâde e à vida, a bui
para deixar a população
bandidagem, enfim, tem aumen- alarmada. E não para aí: àinda
tado em tal
proporção, que pela condição fronteiriça, __ Miuniu representantes de parti- rassol DíOeste tornoU-se rota
dos políticos diversos, e de dos traficantes de ·entorpecen.:.
comunidades
distintas,
num tes "como já é do conhecimento
consensual
apelo às autorida- das
autoridades
1 oca 1 s
e
des do Governo federal,
por regionais", assinala o citado
considerar que os dirigentes documento.
locais já são impotentes para
deter a escalada do crime e a
Os
dirigentes
municipais,
situação de pânico.
rebelando-se contra urna quase
tácita aceitação da,impotênParadoxalmente,
as cidades cia,
conseguiram que fossem
que mais contribuem para a ex- iostaladas na cidade, em boas
pansão da nossa fronteira a- dependências, a Delegacia de
grícola, para a geração de ri- Polícia e a Companhia da Políquezas extrativas, para o re- cia Militar. Ambas essas insconhecimento à delimitação e tituições,
porém.
estão comefetiva ocupação dos limites pletamente desaparelhadas para
do nosso território,
são as combater o crime, faltando até
mais penalizadas.
Assi,m, têm mesmo viaturas,
e
quando -há
oficfado a esta Casa oS repre- vhftüras, falta combustível, o
sentantes de municipios corno armamento é inadequado e nãó
Peixoto de Azevedo,
no norte h~ meios de comunicação. Pode
do meu estado -·região. de ga- parecer humor negro ou surrearimpo - e de Mirassol DIOeste, lismo,
mas a fragilidade desCáceres, Porto Esperidião. nas sas instituições é tamanha que
proximidades da nossa frontei- não há sequer telefone na Comra,
encarecendo às autorida- panhia de Polícia Militar. o
des, já no plano federal,
por deScompasso ent·re o_s índices
nosso
intermédio, uma ação e- de criminalidade _e a
inércia
fetiva no combate ao crime, po·l i c i a 1 chegou a um ta-l ponto
com ·a aparelhamento das enti.- que a Câmara Municipal,
numa
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iniciativa que teve o apoio
das entidades congêneres da
regtão,
lançou recentemente o
"Movimento· -- Pró-Segurança'',
tentando sensibilizar as autoridades da ·Segurança PúbliCa
para agirem com maior eficiência e
rigor em defesa
da
popu 1 ação .
- -o apelo ganha maior ênfase
com a lembrança de qUe, no início do seu Governo, o Presidente Fernando Collor desencadeou, a partir de um movimento
popular, ·com eXpreSsiva-·participàção das donas-de-casa e
mães, uma cruzada contra as
drogas,
um_ dos males que mais
afligem os moradores. Sabendoo o Governo, e Sabem-no todos
os brasileiros
medianamente
e-S_clarêcidos,
Que o Brasil se
tornou_.uma .das principais r-otas do tráfico de drogas em
todo o mundo. -Aliãs, não apenas se tornou uma rota, como
se vem destacando,
tristemente,
como centro de consumo. e
de produção de cocaína e _ou~
tros entorpecentes.
As palavras do Presideote da República soaram em todo o Pafs Com
conotaçãó de firmeza e dec i.são. mas a realidade, infelizmente, o está desmentindo.
A
Policia Federal
alega ter em
todo o território nacional
apenas seis mil agentes, noto_riamente insUficientes __ para

~:ure~~:~~ã6am~~ d~o.~~~~ba~~~~

ao trafico de d~ogas e a outras atividades,
entre
as
quais se inClui até o Controle
do cumprimento das medidas económicas do Governo.
No norte do estado, em Peixoto de Azevedo, a situação é ~
mesma,
embora ~s causas imediatas se vinculem mais à at·ividade do garimpo ou de posse
dé terras. os assassinatos de
gãrimpeiros são tão freqüentes
quanto o são as matanças de
posseiros,
grile'iros-ou
propríetárlos de terras.
Há
pouco tempo- pasmem, Sr. Presidente e Srs. Senadores_- uma
inocente
Criança de apenas
sete ano~ teve a c:abéça deCepada, numa das muitas chacinas
que ali vêm acontecendo, e que
costuemam resultar no extermi~
nio de famiJias inteiras.
Sr.
Pras i dente.-- ST"s, -.Senadores, não se pode aceitaf a
inércia policial,
como não se
pode acontentar_com uma pretendida
impotência
ante o
crime. Há que se combatê-To de
todas as formas,
e a ·longo
prazo é preciso - reverter -_ q
própria decadência social em
que mergulhou -esta Nação.
A
curt·o __ o prazo,· porém, é préci so
acíonar ·a P01 feia e a r.Justiça.
s-e·- é --cêr'fo- ·qoe a mêr-a repressão não evita o crime, ainda
mais certo é o fato_de que a
certeza --da impunidade o __ fa~
progf'edi r.
E preCfsO-Cõrtar o
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mal pela raiz. e evitar que a
violência
urbana.
realidade

encastoada

nossas

lastre

no

cotidiano

metrópo-les.

~ambém

das
não se a-

pelo interior do
Pafs. E preciso pôr fim aos
conflitos de terras que vitimam famílias inteiras e que se
tornaram meio de vida para
sangüinários jagunços. É preciso. também, responder à comunidade interna e internacional, dizendo não à produção,

ao

consum_o

drogas.

Ao

e

ao

tráfico de

congratularmo-nos

com a população dos municípios

mato-grossenses pela reação à
escalada da violência, concretizada em atas de suas Câmaras

Municipais.
queremos também
cobrar·das autoridades competentes pela Segurança Pública
medidas enérgicas, que garantam a punlçao dos criminosos.
o exercício dá soberania e os
direitos de cada família, de
cada trabalhador,
de
cada
cidadão. (Muito bem!)
O

SR.

Luiz Maya)
ao
nobre
Berezoski .

GW/h.
Também nesse aspecto.
Itá
possui
vantagens muito
significativas paralelamente a
outras usinas brasi,1eiras.
Do ponto de vista social, no
entanto,- há dez anos que 3. SOO
famílias de catarinenses e de
gaúchos condicionam a sua vida
ao ritmo e às expectativas
criadas pelo andamento
das
obras.
Numerosos recursos já foram
despendidos na infra-estrutura
destin-a-da à
transferência da
cidade de Itá, porém, até este
momento,
inúmeros problemas
continuam a sacri_ficar a população a ser transferida, por
causa da intermitência da ação
do governo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é sobre essa questão que
desejo expressar aqui
minha
perplexidade e fazer um apelo.

Hoje,
as Obras --da barragem
PRESIDENTE (Antônio estão paralisadas e. em virtuConcedo a palavra
Senador
Mareio

O SR. MARCIO BEREZOSKI (PSDB
- se. pronuncia o seguinte

discurso.) ----Sr. Presidente,
Srs. Senadores, neste instante·,
quero trazer a esta Casa,
fazendo-os meus,
os re.c-1 amos
da população que habita as
áreas a serem inundadas pelas
águas do rio Uruguai represedas pela barragem de Itá,
em
·constituição, -na divisa entre
o meu estado e o Rio Grande dd
Sul.
Todos sabemos, a hidrelétrica
de rtá é uma das mel horas obras de toda a região Sul no
setor e uma das mais significativas do Brasil. Na atualidade, é a principa1
obra do
Governo
federal
no Sul
do
País.
!tá nasceu da necessidade imperiosa de planejar a oferta
de energia elétrica para a região e das boas características geográficas das margens do
rio Uruguai no local.
No âmbito da demanda de energla elétrica nos próxfmos anos,
Itá tornou-se imprescindivel e a construção em curso
não pode sofrer procrastinações.
Investir-se-ão 1.250 milhões
de dólares para uma capacidade
instalada de 1 .620 MW, com um
custo estimado de 17 dólares
por MW/h,
um dos mais baixos
em comparação com outras hidrelétricas do Brasil.
Em relação ao meio arnoiente,
a barragem inundará aproximadamente 138 quilómetros quadrados, o que representa 22
quilómetros quadrados por mil

de disso, cinqüenta por cento
das famílias a transferir continuam aguardando a ação governamental para que tal aconteça,
provocando prejuízos enormes, -pois se trata de famflias ·sem recursos, impossibilitadas de investir no chão
definitivo. acampadas como que
à margem da estrada, aguradando a passagem de algum furtivo
trem da esperança.

Acabo de receber um telegrama
do Sr._ Jatro Luís Sartoretto,
Prefeito de Itá,
através do
qual apresenta um sentido apelo,
requerendo a
solução do
problema.
Hoje,
a
cidade
de
Itá
encontra-se dividida em duas parte da população está na cidade nova e parte permanece na
antiga sede- com sérios contratempos para esta que se
sente insegura e sem perspectivas de recomeçar logo a reconstrução do património.
11
Não
sabemos
a
quem
recorrer 11 ,
-afirma
o
Sr.
Prefeito.
A Eletrobrás nada
informam e suas
Diretorias
nada decidem, apesar de existirem acordos firmados entre a
população atingida,
o Poder
Executivo e Legislativo local
e as duas referidas estatais.
Por esses acordos, a realocação da população devia ter
sido concluída em 31 de março
do corrente ano. Nó entanto,
nada vem--acontecendo: as obras
pararam,
ninguém friforma,
a
poQulação cobra os
acordos
feítos e cansa-se-de esperar.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é-preciso apressar a solução desse problema; não podemos admitir que metade da
popu1_ac;;ão
de I tá sofra as
consequências de uma delonga
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exagerada na execução das obras prometidas e na efet1vação da transferência.
As esperanças que tardam tiram a vida, Sr.
Presidente e
Srs. Sénadores. (Mui to bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MARCIO BEREZOSKI
EM SEU DISCURSO:
"Acordia, 29 de junho de 1990
Excelentíssimo
Carneiro

Senhor

Dirceu

Brasflia-DF
Tendo em vista que a cidade
de Itá, antes do Governo Callar,
estava sendo relocada em
virtude da construção,
ao da
Usina
Hidrelétrica de ltá,
sendo que cinqüenta por cento
de seus moradores já efetuaram
a transferência para nova cidade e os outros cinqüenta por
cento estão em situação indefinida pois as obras estão paralisadas e não temos mais informações sobre o seu término.
Como não sabemos a quem recorrer, uma vez que tanto a
Eletrosul e a Eletrobrás não
tiveram ainda as novas diretorias definidas e as an~igas
nada podem decidir e, no atua·l
momento.
A cidade encontra-se
dividida em duas. Causando sé-_
rios prejufzos. gerando insegurança na população.
solicitamos a sua interferência junto ao Governo federal para que
nos informe s-obre o término da
relocação, da cidade e a indenização dos atingidos, enfim
sobre
a
so 1 ução
deste
problema.
- Ressaltãmos que existem acordos anteriormente firmados entre a Eletrosul e a comunidade
atingida,
Poder Executívo e
Poder Legislativo de Itá, que
estabeleciam a data de 31
de
março para a conclusão da relocação, o que até agora não
aconteceu,
e a população nos
cobra uma solução.
Agradecemos, antecipadamente,
seu empenho para com o nosso
caso e nos colocamos a seu inteiro dispor.
Uairo Luiz
Sartcrettc, Prefeito Municipal
de Itá-SC."
"Nome do Destinatário: Ministro Ozires Silva
Logradouro:
Ministério
Infra-Estrutura

da

Transmita V. Ex~ Mensagem dirigida este ~;;~abinete p-refeito
Muncipal
Ita (SC).
Exm.Q_Sr.
Jatro Luiz Sartoretto,
Itá,
antes Governo Co1lo.
Estava
sendo rel ceada virtude construção Usina Hidrelétrlca Itá,
atualmente 50% moradores Já
·efetuaram transferência nova
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O

SR. ·

PRESIDENTE (Antônio

cidade e restante 50% eor cento encontram-se si tuac_rao i_ndefinida pois agora estao paralisadas e término e imprevisi-

Luiz Maya) - Não há mais
dores inscritos.

clusão

Lembro aos Srs. Senadores que
o Congresso Nacional está convõéahdó para uma sessão conjunta a rea 1 f zar-se, hoje, às
18
horas e 30 minutos no
plenário
da
Câmara
dos
Deputados.

vel,
ressalte-se.
existência
acordos anteriormente firmados
estabelecidos data 31
é conrelocação

-

concluSão

essa que não aconteceu, ci.dade

encontra-se

dividida

que vem causando

duas

sérios

o

pre-

juízos e gerando inse2urança
população, conto V. Ex
pro-

nunciamento término relocação
cidade ·
e
indenização
atingidos. Atenciosamente, Senador Dirceu Carneiro,
Vice-

Líder

do

Federal.,

PSDB

no

Senado

O

SR.

Brasília, 31-8-90

ao seL,J _.telex
GSOIRC/859,
r-e-rransm1tindo
reivindicação do Prefeito Municipa1 de Itá (SC), informo a
V. Ex A que:
Em

atenção

-.em virtude das obras da UHE
de Itá, a
relocação da sede
municipal
daquele Município é
a pri ncit:Jal frente na .área do
reservatório;

Fernando Henrique ~ardoso, que
altera a redação do art. 16 da
Resolução do Senado Federal n~
94,
de 1989, que dispõe sobre
limites globais e condições
para as operações de crédito
interno e externo dos municfpios e de suas respectivas autarquias e estabelece limites
e condições para a concessão
de garantias, tendo
PARECER
FAVORÁVEL,
sob
323. de 1990, da Comissão.

5

Pf.tb_JETO DE LEf- DO DF=
w~- 48, OE 1990
(Em

regime de urgência, nos
do art. 336,
c,
do
Regimento Interno)

~ermos

Votaçã_o,
em turno único, do
Projeto de Lei do DF n~ 48, de
1990,
de- iniciativa do Governador do Distrito federal, que
altera aisPositivo das
leis
que menciona e dá outras prov-idências, tendo
PARECER
FAVORÁVEL.
sob
318, Qe 19_90, da Comissão

-do-Distrito

Feder~-

nA

- de Assuntos Econõmicos.

- ORDEM DO DIA

Exmo. Sr.

Senhor Senador,

PRESIDENTE (Antônio

Lu1z Maya)- Nada mais havendo
a tratar, vou enCerrar apresente-sessão, designando para
a
ordinária de amanhã a seguinte

"CT. N° 306 /90-GM

Senador Dirceu carneiro
Senado Federal
Srasília-DF

ora-
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Votação_,
em turno único do
Projeto de Resolução nA 55. de
1990,
de iniciativa da Comissão de Assuntos Econõmicos,
que estabelece condições para
a renegociação da dívida externa brasileira.

6
Discussão, em turno único, do

~~~:eâ~ ?~s6~~ de dfni_~~~~?~a g~
1

GovernaOor do_ Estado do Amapá,
que estima a Receita e fixa a
Despesa do_ Estado do Amapá
para o excercício financeiro
de 1991. tendo

- presentemente,
estima-se
2
PARECER, sob n 2 334, de 1990,
·da Comissão
que 65% dos serviços estão realizados,
compreendendo a 1mPROJETO DE LEI DO SENADO
- dO -oi·s-fri te -Federal,
favoNSI. 128, OE 1990
plantação da
infra-estrutura
viária_
(20Km
de
via
rável ao projeto e às Emendas
pavimentada), de energia, água (Em regime de urgência, nos de n.Q.s 1 e 2-0F.
e esgoto. Já foram construídos termos do art. 336.
c,
do
17.000
m2
de
edificações ReQfmento Interno)
comunitárias, comerciais e re7
sidenciais,
com 89 unidades
DiScussão, em turno único, do
concluídas;
Proje:to de Lei do senado- nS~..
128,
de 1990,
de autoria do
Discussão, em turno únicQ, do
- estão em construção outras Senador João Lobo, ~ue dá nova Projeto de Lei do OF n.2 57, de
71 unidades
.c_orn_ 11. 500m2 de redação ao art. 3 da Lei n~õ~. 1990,
de iniciativa do Goverárea.
7.940, de 20 de dezembro de nador do Distrito Federal. que
1989,
qUé
institui a taxa de cria cargos efetivos nos quafiscal1zação dos mercados de dros de pessoal que me~ciona e
Esclareço,
ainda,
a V. ExA, ~ítulos e valoreS mobiliários dá outras proVidências. tendo
dá
ou_trãs _ provi dênc1 as
que os recursos aplicados na ePARECER
FAVORÁVEL,
sob njj;
relocação de ltá são da ordem (dependendO de parecer).
·
deUS$ 19 milhões, a preço de
319, de 1990, da Comissão
março/90,
restando para a sua
3
conclusão a necessidade de a-do Dis~rito Federal.
Vo-tã.Ção,
em turno únicO, do
plicar Us$ 10 milhões,
num
prazo de vinte e quatro meses, Projeto de Lei do Senado n~
8
com fluxo normal de caixa.
2_99,
de _1989, de autoria do
Senador JQãÕ Menezes, que cria
Discussão, em turno único, do
A Eletrosul está retomando as a Fundação Machado de Assis e Projeto de Resoluyão njj;_ 58, de
atividades de relocação
de dá outra~ providências, tendo
1990,
de ínic1at1va da ComisItá,
que, com a manutenção da
são de Constituição, Justiça e
recuperação tarifária e
do
PARECER,proferi do
em Cidadania, que propõe a revofluxo de caixa da empresa, a- -plenáriO da Comissão
gação do art. 370 do Regimento
quela atividade _continuará reInterno do S_enado F'edera 1 •
--de _
Educação,
cebendo prioridade, visando a
pela
manter o prazo estimado para fnCons~ltu~iona1~dad~.
sua conclusão, que é dezembro
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio
de 1991.
4
Luiz Maya) - Está encerrada a
-sessão.
Atenciosamente,
Oztres
Votação,
em turno único, do
Silva, Ministro de Este~do da Projeto de Re.solução n~ 45, de
( Levanta-s_e_
a se:Ssã.o às
Infra-Estru1ura.~
1990,
de autoria do Senado_r
17 horas e 4_5 mtnutos.)
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~

ABERTURA

1 .2

EXPEDI ENTE

1 . 2. 1

~

_1.2.4

Mensagens

do se-

nhor Presidente da Repüb1ica
-

N.ll.s

206

201 Jso- (n.ll.s

e-

822 e 823/90,

na

origem) ,

de agradecimento de comuni-

cações.
-

N~s

· 208

824 a 827/90,

restituindo
projetes de
dos.

a

211/90 (n.ll.s

na
orir;~em),
au~ógràfos
de

.lei

sanciona-

1 .2.2 - Pareceres
Referentes
matérias:

às

seguintes

- Projeto de Lei do DF ns.
32/90, que
reme·te c ré di to
do Imposto- Pred1a_l __ e Territo_r i a_l Urbano-, -no O 1stri to
Fed_eral.
-relativo a imóvel
de proprieOade de componente da Força Expedicionária
Brasileira,
e
dá
putras
providências.
- Projeto
de Lei do DF n~
56}90, -que altera· a
composição do Conselho de Transporte Público
Coletivo do
Distri~o

"1 .2.3 -

ção do _Projeto de Reso 1ução

n.ll. 21/87, em virtude do seu
extravio. Deferido .

F~deral.

Requerimento

- N.c. .435/90, 'de autor i a do
Senador
Pompeu de
Sousa,
solicitando a reconstitui-

- Do

~comunicação

Senador Alfredo Cam-

pos, que se
trabalhos

ausentará

1 .2.5 -

dos

da Ca_sa a partir

do d1a 25-11-9"0.

·

Leitura de

proj~-

~o

::- :erôj e to- ({e- L€: i do senã.cio
n~ 212790,
de autoria .do
Senador
Francisco
Ro11emberg, que altera dispositivos__
d.Q
Q._ecre::to-Lei
!1.11
3.~65_, __ Qe __ ZJ
de juriho de
194_1 __,__ _que d_i spõe sobre desapropriações por _ut 11 i da de
pública.
·
·
·
1 . 2. G Conv.Jn_i cações
Presidência
·-

da

- Re_cebimento dos Of'Ícios
n.c.s S/50, S/51_ e
$/9_3. __ de
__1_9__9Q.._------ª---través
doS CIUP. is o
p_r_es i den·te do Banco Centra 1
. so_l i c_ i ta auto·r i zru;:ão para
que os Esta"dos
do R i o~- de
.,Janeiro~ __ Ri,e~_Grande do Sul
e .. Parana_ pos_sam _ emi_tir e
: coJ_ocar no merca..do, através
de ofertas públicas, Letras
FinanCé'iras do Tesou-ro daqueles. es_tado_s.
-. R~?"cet:Jimen-to do bffcio· n 2
S/52, .d_e __ 1990~
atrayé.Jõ çlo
:..-.Qu?J.- ç _Pres) dente__do Banco
Centra r~ __solj_çi :_t,q__ a_u_:tor i zação para
que·a-Pre_f.eítura
Municipal de São Pa~lo_ possa ·emiti r. ~_e_- çol"ocar_: no: mêrcado,
através __ de
ofer-tas
públicas Letras Financeiras

d_o_ Tesouro do Muni cíp1 o
São Paulo (LFTM- SP},

de

- Recebimento do Ofício n 2
S/54/90
( nQ
135/_90.
na
cri gem).
do Gove~fnador do
Estado. da Bahia, s_ollcitando autori~ação para a colocaÇão __ em mercado de 22 bi-lhôes de Letras _Financeiras
Çlo Tesou_ro d_o Estado da Bahia (LFT-BA).

1 . 2_. 7 -~ N~

Requeri mentes

436/.sõ;-ae -auferia ·do

Senador Mauro Borrjés,
·reitarando "pedido de informações ao Tribunal de _Contas.
da un-fãõ no tocante à relação das fraudes
arroladas,
os
responsáveis e os valores em cruzeJros, relativos
à i mpor_tação de a 1 i mentes'
por_ órgãos
governamentais.

- N.~< 437/.90, de .autor i a do
S.enador Mavro _Borges, ___ reiterat:~do .. pedido _de ínformaç5es
à __ procurador i a-Ger-a 1
da Repúb)ica, quanto ao andamento~ Clas _ conc.l usões .da
CPI
sobre
Importação de
A 1 i ment·os_.

1.2.2- Olscursos do ExPediente
·
-Senador' MAURÍCIO CORREA
Plano_ de es,t_aÇi 1 i_zação
econôrn1ca _do ._~overno. Fernando-Collor.

-- SenadOr CID SABÓIA
b"E·CARVALHO- EstabelecimentO
de normas para a renegociação da djvida e~erna Qrasíleira.
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DIAMO DO CONGMSSO IIIACIOIIIAL

PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado F~eral
AGACIEL DA SILVA MAIA

Impresso sob a tnponubthdiide da Meu do Sen«<I Fedef'•l

Oiretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOsE OE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
01retor Industrial

Semestral ......

·············H···········-······.:.···············

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
D~retor Adjunto

t6·2 .. 9 -

Leitura de proje-

- Projeto de Resolução n~
62/90, de autoria do Senador Ney Maranhão, que dá
nova redação à Resolução n~
94, de 1990.

-comunicação

1.2.10

1 . 2. 11
Conuni cação
Presidência

da

-ReCebimento do Ofício n~
S/55/90 (n"
515/90,
na
origem),
do Governador do
Estado de Minas Gerais, solicitando autori_zSção para
que o Estado- de- Minas Ge·ra is
·
possa
em1 ti r
8.982.516.993 Letras Financeiras do Tesourc~daquele
estado (LFT -

MG),

Aprec i ação

1.2.12

matéria

Sol i citação

"

Lando. ·

do

referen-te

inquérito poliCial visand-o
a apuração da morte do Senador

da.

Projeto de Lei do Senado

1990, de autoria
do SenadOr- ·João Lob-o, que
dá nova redação ao art.
3~
nA 128, _áe

-da Lei n~ 7.940, de 20 de
dezembro de 1989, qUe instito-1-- -a taxa de fiscalização dos mercados de títulos
e valores mobiliârios e dá

Olavo--Pires. Aprova-

providências. Apro-

vado após parecer favorável
da comissão competente.
À
-Comissão Di reter a, para redação final.

_ :-- Re dação_ i' i na 1 do Prqj e to
Le i
dO
Sepado
nA
128/90. Aprovada. A Câmara
dos Depu_tados .

--de

-Projeto de Lei do S~nado
r.a 299, de 1989, de autoria
do Senador João M~nezes,
que <:;_ria a FundaçãO Machado
de Ãssís e dá outras providências. Rejeitado. Ao ar-qui v o.

na
iniclativa

Projeto O~ ResÕlução

de 1990, d_e
Comj ssãQ de Ass_untos E~onômicos,
que estabelece
condiçõ'es ·para a renegbci_ação da dívida ~xterna prasileira. Votaçao adtada para o dia 6-12-90, nos _ter-

-55,

de

Senador
à
criação de uma comissão de
senadores para acompanhar o
-

Ami r

T•ragem 2.200-exemptares.

outras

- Do Senador Rach1d Saldanha Derzi. referente a sua
filiação à Bancada do Partido da Reconstrução Naciona1
PRN, a partir desta
data.

ca

moS

do

Requerímeritõ

nA

440/90.
-. ProJeto de Lei" c;lo

se·n~do

de _199Q_,_que estima
Receita e fixa ã Despesa
do EstadO do· ~-m~Pá
para o
exercíc\o _ finance_í ro
de

nA 155,

a

1 .3 -

ORDEM 0_0 DIA.

Projet~ de

Lei do DF

4B, de 1990, de.

n~

iniciativa

Governador do o-istrito
Federal, que altera dispositivos das leis que menciona e dá outras_ providências. Aprovado com -destaque. À Comissão Di_retora,
para redação final.

do

- Redação final do ProJeto
de Lei do DF n~ 48/90. AÀ sanção do Governador do Distr1t.o Federal.

provada.

C.rS 3.!?19,65

1991 . AproVado Com emendas ..
À Comissão do Di_strito Feder.a.L
para
~ -.
Í'"'edação _
fina 1 .

Proje-to de L~Y do- DF njj;
-57, de 1990, de _iniciativa
do" Govern_adõr do Distrito
Federal,
que críã
carg"os
efet i vos
nos qua.dros de
pessoa 1 que m"enci ona e
dá
o_utras pr-ovidências. Apro. .Nado. À comissão O1retor.a,
para redação final',

ProJeto de Reso 1ução n_.Q

~8.

de 1990," de

da Comissão
__ção, Justiça

iniciativa.

de Constitui.:
e Cid8denia,
a revogação do

_que
propõe
art. 370 do Re~imento
Interno do Senado Federal~ A_provado. A ComiSs_ã_o Di reto-

ra, para redação ·final.

Projeto de ResQ 1ução_ n~
que altera a redação
art. 16 era·- -Resõl.l,Jção do
Senado Federa 1 nR 94,
de
1989 • que d l spõe sobre n -mi tes g·l aba is e ç.onq i ções
para as operações de c_redito interno e externo dos
-

45/90.

do

municípfos ~· de suas t::~_s_
pectivas autarq~ias e. estabelece --,.imites e cond1çõ8s
para a concessão Oe gar_an- tias. Votação

adiada por.

falta de quorum, após ~sa
rem da palavra os Srs. Fernando Henrique Cardoso_ e
Mauro Benevides.

1.3.1 -Leitura de expedi-

ente

Documento de entidades
classistas relativo à pOsição do empresariado industrial
no
''entendimento

_

nacional".

1.3.2- Dtscursos
Ordem do Dia

após a

-- Senador ROBE_RTO CAMPOS

Aná1 i se do Pro.j e to._ de. ReSo··lução n.Q_ 55, de 1990, que
estabelece condições para a
renegociação da dívida externa brasileira.

. -· Senador. JUTAH.Y MAGÃ.LHÃES
-Proposta técnica para a
soluçao
da
crise
da
cacauicu1tura. Má distribuição da renda no Pafs.
Senador

Colapso~do

RUY BAC_ELAR sistema educa-

cional brasileiro.
-

Senador NELSON WEDEKIN -

Necess1dade da revisão

das

--DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao ID

Quinta-feira 22

al fquotas do ICMS i nc.i dentes
sobre
insumos
agrfcolas.

1.3.3- Designação da Ordem do Dia da prôxima sessão

2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS C:ON(;RESSISTAS
- Ata
1 0-90 .

da

O~dinária,

18.a
Re_U_!':lião
realizada em 24--

Resolução nA 27, de 1990

1.4- ENCERRAMENTO

órganogram.a do I PC
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3 - MESA DIRETORA
A _ LÍDERES E VIC:E-LÍOERES
OE PARTIDOS
~
C:OMPOSIC:ÃO
SOES PERMANENtES

DE C:OMIS-

Ata da 187!'! Sessão, em 21 de novembro de 1990
4!'! Sessão Legislativa Ordinária, da 48!'! Legislatura
Presidência dos Srs. Mendes C anal e e Pompeu de Sousa
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS.
ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS.
SENADORES:

referente à aprovação das matérias constantes das Mensagéns SM n.2.s 218 a 223, de
1990..

Nabo~
Júnior - Odacir Soares
Restituindo
autógrafos
de
- Ronaldo Aragão- Almir Gabriel - Oz.iel Carneiro- Antõ- · projetes de lei sancionados:
nio Luiz Maya- Chagas RodriNA
208/90 (nA 824/90,
na
gues - Afonso Sancho- Cid Sabóia de Carvalho~ Mauro Bane- origem), de 20 do corrente
vides - Humberto LuCena - Rai- relativa _ao Projeto de Le1 nl
mundo Lira- Mansueto de Lavor 23, de 1990-CN, que autoriza o
·João Nascimento - Francisco Poder Exe_cut i v o a a-bri r· ao Or-'
Rollemberg- Jutahy Magalhães çamento· Fi sca 1 da União créd i-to suplementar no valor de Cr$
Ruy Bacelar - João Calmon e dã. outras
Ronan Tito- Maurício ·correa- 178.199.000,00,
Severo Gomes- Fernando Henri- providências.
que Cardoso- Iram Saraiva
António Alves - Pompeu de Sou- · (Pro~ e to _ que · se transformou
sa - Roberto Campos Márc_io na Le1 n~ 8.092, de ·19 de noLacerda - Mendes Canale - Ra-· vembro de 1990. ).
chi d Sa 1 danha Oerzi -. li/i 1 son
NA
209/90 (nQ 825/90,
na
Martins Affonso CamargoVorge aornhausen - Márcio Be- origem), de 20 qo corr_ente,
rezoski -Nelson Wedekin- Al- relat-iVa- ao Projeto de Lei n.Q.
berto Hoffmann
José Paulo 39, de 1990-CN, que autoriza o
Bi sol.
Poder Execu1ivo a
abrir aos
Orçamentos _da União cr_édi tos
O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca- adicionais
no
valor
de Cr$
nal e) --A Lista de presença
acusa o comparecimento de 36 617.953.200 .. 000,00; e dá ouSrs. Senaáores.- Havendo-número tras prov_i déricfas.
regimenta-l,
declaro aberta a
(Pro~ e to
que se transformo_u
sessão.
na Le1 nQ 8.093\ de 20 de noSob a proteção de Deus, -ini-- vembro de 1990.
ciamos nossos trabalhos.
N~
210/90 (n~ 826/90,
na
O Sr. 1~ Secretário procederá origem), de 20 ,do cor~ente
relativa ao P~ojeto de Le1 nl
à leitura do Expediente.
22, de 1990~CN, que _autoriza o
Poder
Executivo a abri~ ao OrÉ lido c seguinte
çamentb Fiscal da União crédito suplementar no valor ·de Cr$
EXPEDIENTE
291.265.000,.00, para os fins
que
especi Í i ca
MENSAGENS OQ PRESIDENTE
r

DA REPUBLICA

Oe

agradecimento

cações:

de comuni-

N~
206/90
( n~ 822/90.- na
origem), de 20 do. corrente,
referente à tramitaçãO das-matérias constantes· das Mensagens n~s
141 a 150, de 1.990-CN.
N~
207/90
(n~
823/90,
na
origem), de 20 do corrente,

(Pró~ e to __ que
se transformou
na L. e1 n>~. 8 .. 094\ de 20 de! --~no
vembr·o. de 19f!O.

N.ll.
211/90 (nQ 827/90,
na
origem), de 20 do corrente
relativa ao Projeto de Lel n1
34, de 1990-CN, que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçament.o Fi sca 1 da União c"rédito especial
no valor de Cr$
715.300.000,00, para os fins
que especifica.

(Projeto que se transformou
na Lei nA 8.095, de 20 de novembro de .1990.)
·

PARECERES
P.AREC:ER NO 370. OE 1990
Da Comissão do Distrito
Federa 1, sobre o Proj_eto C}So
Lei
do Distrito Federal n~
----32, de
1990; ·que "_remi te
.. crédito do Imposto Predial
e Territorial
Urbano,
no
Distrito Federal. relativo
~ imóvel de_propriedade
De
·compone-nte
da _
Força
Expedicionária Brasileira,
_e dá o_utras providências".

Relator:

Correa

Senador

Maurício

O PrQjet_o de J_ei do Distrito
Federal n .. 32, de 1990, de iniciativa
do Governador do
Distrito Federal, ''remite créd i_ to dõ Imposto Pred_i a 1 .e Territorial Urbano,
no Distrito
Federa 1 ,
relativo_ a i móvel de
propriedade de componente da
Força
·
Expedicionária
Bras i 1 e i r a" e revoga _a i sençáo
pareia l de Transmissão de Bens
Imóveis concedida pelo art. 2~
da Lei
n~ 5.755. de 3 de dezémbro de 1971.
A Mensagem que acompanha o
projeto esc 1 arece que
"em 1,.g_
de março. de 1989, que a e-ntrada em vigor do novo sistema
tributério n~cional
(art. 34
do ACDT) oCorreu a derr_ogãçâo
da isenção do IPJU, prorrogada
pela L_ei nQ 6.968/81, por força- do disposto no inciso III
do art .. 151, coml;liné.do com o
esta tu f do no § 5Q do art. 34
do -ACDT, ambOs da Constituição
Fer;:tera 1 " . . Assim .sendo. cons i derando, entre outros fatores,
que o fat.o · geraOor_ do IPTU,
para o exercfcio ·em --referênc ra: , ocorr·eu a 1 .Q de jane-i r o
de 1~90~ q~e o valor do imposto nao e tao.expressivo, e que
os ex-combatentes e suas viúva~
não merecedores da remis-
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Governo

do

Distrito Federal houve por bem

propor a remissão

do

tributário em epígrafe.

crédito

De fato, verifica-se que o
referido encargo
tributário
tem sido dispensado. aos ex-

combatentes e suas viúvas des-

de 1971. tendo-se tornado exigíve'l no corrente ano somente
em face da vigência da nova
Constituição Federal. Não obstante,
é mister observar que
permanecem válidas ainda hoje

as mesmas razões que motivaram
a concessão original do beneficio aos componentes da Força
Expedicionária
Brasileira.

Além disso. a remissão em pauta mais de que uma homenagem
aos
ex~combatentes
consubstancia-se mesmo em obrigação
do poder público para com a-

ao setor'empresarial. o
lnteresse a .que se reportam está
1 i gado ao i nst i tu to
do.._ va 1 etransporte, que, atualmente, é
utilizado por mais de · 50%
(c i nqüenta
por
centoT- dos
usuários do transport·e coletivo de Brasflia.

o autor do projeto.considera
compreens í ve 1 o empen.ho demonstrado pelos representantes
de tais segmentos em participar daquele Conselho pelo fato
de
os
custos
do
valetranSporte serem, parcialmente
e às vezes integralmente,
su-_
·portados pelo empre~àdor, e de
o comérc f o e .. a
i ndustr f a
absorverem o ·maior contingente
de empregados
do
Distrito
Federal.

Esclarece,
ainda,
tratar-se
queles que intrepidamente ar- de um colegiado aberto à comu-·
riscaram suas vidas em prol da nidade, já que reúne represen. tantas dé vá r·; os se-tores·-. como.
nação brasileira.
das empresas de transporte coNestes termos,
considerando letivo, dos usuários e do Sintodo o exposto e além disso o dicato dos Trabalhadores em
interesse e
o alcance social Transporte Rodoviário" Por.tanda proposição, somos pela sua to, sua representatividade resuJtaria enriquecida com a inintegral apr~vação.
clusão desse novo mem~ro.
Sala das' comissões, 20 de noDiante do exposto, e analivembro
de
1990.
-Mauro
Benevides, Presidente
Mau- .sando a matéria quanto ao seu
con'Stitucionalida.de,
rício
Correa,
Relator mérito_,
-Pompeu de Sousa - Francisco juridicidade e técnica legisRollemberg- Meira Filho- An- lativa, não vemos Óbices à sua
aprovação.
tônio Alves - Oziel Carneiro ~utahy Magalhães - Odacir SoaSomos,
po_rtanto.
no âmbito
res - ~cão Calmon - Cid Sabóia
de
carvalho
Lour1va1 desta Comissão, de
parecer
favorável
à aprovação do preBaptista.
sente Projeto de Lei
do Distrito Federal.
PARECER NO 371 , . DE 1990
Da Comissão do Distrito·
Federal, sobre o Projeto de
Lei
do DF n~ 56, de 1990,
Mensagem n~ 123, de 1990-DF.
(MensaQem n~ 96, de 19-990, na origem) .• que "Altera
a composição do Conselho de
Transpor·te Público c·oletivo
do Distrito Federal".

Relator:
Senador
Rollemberg

Francisco

Originário do Governo do·Distrito Federal,
vem a exame
desta Casa, nos termos do § 1~
do art. 16 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, combi.nado com o art.
2..11.
da Resolução n~ 157/88, o presente projêto de lei, que visa
a ampliar o Conselho de Transporte Público COlativo do. DlS~
trito Federal com um rePresentante do setor empresarial.
Conforme consta no art. 1~.
esse representante será escolhido pelo Governador, entre
nomes indicados pelas entidades máximas do Comércio e da-Indústt1a do. Distrito ~ederal.
Na mensagem se escl arec"e que
o projeto atende , insistentes
apelos de lideranças ligadas

Sala das Comissões, 20 de novembro
de
1990 ._ .
- M·auro
Benevides,
Presidente- Fra.ncisco
Rollemberg,
Relator
-·Pompeu de Sousa - Maurfcio
Correa- Meira Filho- Antônio
Alves - Oziel Carneiro - ~uta
hy Magalhães - Uoão Calmon
Odac1r Soares - Ctd Sabóia de
Carvalho - Lourival
Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) .-:-_0 expediente lido vai
á pub1 fCação. (PauSa.}
Sobre a mesa,
requerimento
que será lido pelo Sr.
i.Q.
Secretário. ''

Brasflia,

1 99.0 _

Sousa.
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21
de novembro de
Senador Pompeu
de

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -A Presidência defere o
requerimento que acaba de ser
1 ido. (Pausa.)
Sobre a mesa, comunicação que
será
1 ida
pelo
Sr.
1~
secretário.
É lida a seguinte

OF.

N~

073/.90

Brasília, 20 de novembro de
1990.

Senhor Presidente,

a

Tenho
honra de comunicar a
Vossa Excelência,
de acordo
com o disposto no art. 39,
alínea a, do Re~imento Interno, que me ausentarei dos trabalhos_ da Casa a pártir do dia
25- ~ 1 -g·o, para breve vi agem ao
estrangeiro,
em
caráter
particular.
Atenti asas _____ saudações.
Senador Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- O expediente lido vai
à publicação. (Pausa.)
SObre a
mesa,
PrOjeto
será
1 ido
pel.o
Sr.
Secretário.

que
1~

É 11 do o. seguinte

PROúETO DE LEI DO SENADO
NO 212, DE t990
. Altera
dispositivos do
Decreto-Lei nQ 3.365, de 21
de junho de 1941, que dtspõe sobre desapropriações
por utilidade pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1~
·Os
arts.
10,
27, caput, ~7 e 40 do DecretoLa i
nQ 3 . 365 , de 21 de j Linh_o
de 1941, passam .a.. vigorar com
a seguinte redação:

ExceléntfSsimo Senhor Pres·idente do Senado Federa 1 •.

"Art.
10. A desapropriação poderá efetivar-se mediante aco~do ou intentarse judicialmente, dentro de
um ano, contado da expedição do referido decreto,
e
findo o qual este caducará.
Neste caso, some.nte decorf'idos cinco anos, poderá
ser o mesmo objeto de nova
declaração,"

Em· razão do extravio do Pro~
jeto de Resolução do Senado
Federal n~·21187 e na forma do
que·prescreve o art.
267 dO
Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelêneia a determinaçãO de provi dênci a.s o_bj et i vando reconstituir a mencionada
proposição:

"Art._ 27. O juiz indicará
na sentença os fatos que
motivaram - o s.eu convencimenta e deverá atender especialmente,
à estiffiação
dos· bens para efeitos fi sca!s; ao preço de aquisição
e 1nteresse que deles aufere o _proprietário;
à sua
s1tuaçao, estado ae Conser

É 1 i_do o. seguinte

REQUERIMENTO

NQ 435, DE 1990
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vação e segurança; ao valor
venal dos da mesma espécie.
nos últimos cinco anos, e à
depreciação de área remanescente,
pertencente ao
réu."

O art. 36 permite a indenizacão u1 te_ri o r no ca_so de ocup21:ção temporária, O· que contrar1a a Constituição, que só tolera indenizaçao ulterior em
caso de perigo Jminente (art.
5~.
XXV). Portanto, decidimos
"Art. 37. Aquele cujo bem revogá-lo, e incluir a questão
for prejudicado ~m sua __ des- da ocupação temporár_ia no art.
tinação económica pela de- 40 do decreto.
sapropriação de _áreas contíguas terá dire1to a reQuanto ao- ar't. 37-, -decidimosclamar perdas e danos do suprimi r
o
termo
"extraexpropr i ante.!'
ordinariamente", para que o
di spos_i __t ivo fi que mais compa"Art. 40. o-expropriant~e tfvel -com as garantias constipoderá constituir servidões tue 1 o_na is aos
·d frei tos · do
ou ocupações temporárias, proprietário.
mediante
indenização
na
forma de lei."
Essas as razões justificadoras do presente projeto de
Art. 2~ Esta lei entra em vi- lei, para o qual esperamos ter
gor< na da ta de sua pu.b 1 i cação . . o apoio dos nossos co1egas.
Art. ---3.2 Revogam-se os arts.
g.~<, 35 e 36 do Decreto-Lei_
n.o.
3.365, de_.21 de junho de 1941,
e
de~ais
disposições
em
contrá'"'io.
-

Sala das Sessões, .21 de novembro de 1_9_90~-,Senador
Francisco Rollemberg.

<Just ff i cação

DECRETO-LEI N° 3.365,

O presente projeto_ tem como
meta aperfeiçoar o Decreto-Lei
nR. 3.365, de 1941, naquilo-que
ele tem de obsoleto e desajustado
com
a v~gente ordem
const i tu c i ona 1 .
--Assim- fazem-se necessárias a
supressão e a modificação de
certos disposittvos. O art_._ g.o.
do decreto-lei,
que veda ao
Poder Judiciário, no processo
de desapropri-ação,· decidi r se
se verificam ou não os casos
de ut11 idade pública,. incorre
em grave inconstitucionalida-·
de, pois fere o
pr-incípio·
constitucional
se~undo o qual
"a 1e i não ex c 1 ui r a qa apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (~rt.
5°, XXXV).

o prazo ___de 5_ anos para a efe_.
tivação da desapropriação, estipulad_o no art. 10, além de
inoportunob contraria o art.
165, § 9 , da Constituição,
que se refere ao orçamento
anual.
-Do art. 27 do decreto suprimimos o termo "valorização",
em virtude de tese firmada na
jurisprudência seQundo a qual
a mais-valia da area remanescente provocada pela obra pública que deu causa à desapropriação. não mais pode ser abatida do valor de indenização, em razão da criação, par_a
esse fim específico, da contribuição de melhoria- (STF.
acórdãos de 18-1-54 e 31-8-73.
in RDA, 53/150,
151 e RTJ
69/222. 225).

Decidimos revogar o art._ 35.
pois a restrição contida em
seu_ bojo perm_i t_i ria a 'desapropriação sem
o
pressuposto
necessário do interesse público.
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dente, resqíver-se-a em perdas
e danos.
Art. 36. t permitida a ocupação temporária, que será indenizada,
afinal, por ação própria, de terrenos não edificados,
vizinhos
às obras e
necessários à sua realização.

. O expropriante pr-estará caução, quando exigida.
Art.
37. Aquele cujo bem forprejudicado extr.aordinariamente em sua destinação económica
pe 1 a desapropr i açao ___ de áreas
contíguas terá direito a reclamar pe_r--das e
danos
do_
expropr i ante-.
Art.
40.
o
expropriante
poderá constituir servidões,
medi ante- i nde-ni zaçãO _na forma
desta 1 e i .

LEGISLAÇÃO CITADA

DE 21 OE JUNHO DE 1941

Dispõe Sobre des-aProPriaÇões por
utilidade
pública.

(À comfssáo_.de Cons-fituição, Justiça e Cidadania
de.cis§o termfnatfva.)

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - O projeto 1 ido _será
publicado e remetido à comissão competente. (Pausa. )

Art. 9~ _Ao_Poder Judjciário é
vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam. ou_não os c~sos de utilidade pública.

A PresidênCia recebeu os Ofícios nR.s S/50. S/5_1 e S/53, -de
1990, -'a.'t_r_a.vés dos quais o pre_-sidente do Banco Central,
no_s·
termos da Resolução- -n~ 94, de
1 98.9 ,
sol i ct ta
auto_r 1 Z_iiç_ãb
Art_.
j o.
A desapropri açã_o para- que os Estados do Ri o de
dever_á__efetfvar-se
mediante Janeiro, Rio Grande do Sul e
acordo ou intentar-se· judi- Paraná possam emiti r e c_o 1 oca r
cialmente, Oentro de cinco . a-- no mercado, através de ofertas
nos. contados- ·da data da expe- públicas.
Letras Financeiras
dição do r_espect 1 vo de.cret_o e do. Tesouro aaqueles ·estados. -findos os quais este caducará.
As matérias serão despachad~s
Neste caso, somente decorrido à
Comfssão·
deAssuntos
um ano, poderá ser o mesmo bem EconQmicos.
objeto de nova declaração.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca-

Art.
27. O juiz indicará na
s~ntença os ratos que
mOtivaram
o seu convencimento e
deverá at_ender, especialmente,
à estimaçãO dos bens pal"'a efeitos fiscais;
ao preço de
aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à
sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor
vehal
dos ___ da mesma espécie,
nos últimos cinco anos, ·e à
valorização ou depreci~ção.de
área r-emanescerite, pertencente
ao. réu. ·

nal e) - A Presidência recebeu
o Ofício n~ S/5.2, de 1990 (nR.
17.945/90, na origem), através
• do qua 1 o·_ pr·es i dente do Banco
Central ,·nos termos da Resolução n~ 94, de 1989, solicita
autoriz-ação para que a Prefeitura Municipal de São Paulo
poSsa emitir e colocar no mercado,
através d_e ofertas públicas, Letras Financeiras· go.
Tesouro do Municfpio de Sao
Paulo (LFTM- SP).
A matéria será despachada à
Comissão de Assuntos Económicos.

Art.
35. Os bens· expropriados, uma vez incqrporadoS à
Fazenda P.úbl ica, não podem ser
objeto de reivindicação, ainda
que fundad_a em nu i 1 da de do
_processo de
desapropriação.
.oualquef ação, julqada prece-

nale) -A Presidência recebeu,
do Governador do Estado da Bahia, o Ofícro nll S/54, .de 1990
(n.o. 135/90, na origem), solicitando, nos termos do art. 9~
da Resolução n.o. 94. de 1989.
do Senado Federal, autorização
oara a coloqação em mercado d~

O .SR. PRESIDENTE (Mendes Ca-
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O destemido caçador que distidas na referida corresponcuJa
c:óp"'l a
segue punha de uma--única ba 1a,
não
dência,
aneXb
.''
~~.
·--·-·-···
"·-·:-·"logrou
at·ingir o tigre enfureBahia (LFT-BA).
cido de sua própria metáfora,
À Comissão de Assuntos EConôTêlido em vista que até a pre- apesar. de haver desf~chado a
mi cos, onde aguar-dará a com- semt·e dat·a nenhum e·sCl a reei-- mais radica 1 intervenção eco--:
plementação
de
documentos menta fo·; _,eres~t·a....do â'"" esta Casa nômica de _que se tem notfcia
necessários, inclusive a mani~ com· relaçao· ao·. requerimento na história éohtempõrânea. Seu
combate leVOu-o a aprõpriar-se
festação
do Banco Cen·tra·l- -do originado · dO me-nc-;rcmado Of .
tradiÇão
nA 325/90, Solicito" O·· ~penho de ·patrimônios _que a
Brasil.
de V. ExA, no sentido de tomar de nossa histórfa cap1ta1ista
O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca- as providências _cabíveis no consagroü- como _i n1;oc_ãved s
nele) - Sobre a mesa, requeri- caso.em ·q~~s.~o~
cà!io da .ça9erneta c:te poupanÇa
·
e dos depos 1 tos_ em conta cor- .
ment·os que serão 1 idos pelO'
s·r. 1.11. Secretário.
Coni · os m-e=us rii~ 1 hórers agra-de- rente dos cidadaos -, numa coque. como
ci mentes, man·i fEfsto ··a v. Ex A ragem ãs avessas,
os meus prot·estos Qe a 1 ta con- estamos cons't;:a tandó, .. não proSão 1 idos o~ ... seguintes
duziu ·outro f'esurtado· senão o
sideração e apreço. - Senador
de abalar a confiança popular
REQUERIMENTO
Mauro Borges.
no sistema bancário: ·
NO 436, DE 1990
Brasil ia, 13 de setembro de
Brasília, 19 de novembro de 1990
Em Sã consciência,
ninguém
1990
pode deixar de admitfr que ~
Of. n-2 77/90
cr1se no Golfo Pérsico deu sua:
Of. nA 89/90
parcela de contribuic;ã.o . ao
----- senhor Presidente_·,_
naufrágio
_do P 1 ano de Estab iSenhor Presidente,
1 ização Econõnr'ica;· -·mas derivam
P.eÇO_-:a·- V. Ex~, ...com to.do -empe- desuas prÕprias e profUndas
Reiterando os termos do Of. nho, dirigir-se ao_ Exm~ Sr.
contrac;;lições.·as razões~ que o
n.sl 55/90, datado de 3.1 -5--s·o, Procurador-Geral da República,
levaram
pique. A ortodoxfa
que deu origem ao Requerimento sol ic;itaJ:"ld6 jriformi:J.Ções .·sobre do modelo,a embora
apontasse na
n.g. 137/90 dessa Presidência ao o andamento do _proce_sSo tia Co- direção certa.·· não
súbsist·e
Tribunal
de Contas da Uniãc- missão Parlamen~ar_de Inquéri- ante Uma realidade sociál comTCU. peço a V. Ex~ a gentileza to sobre imoórtâ.çã"o de ·ali men- plexa como a brasilefra. povode notificar o referi do ôrgã_o, tes- CP!.-/IA, a·partir do. .d.ia ada por_poucos grupos económinos termos do art. 71, VII, da 9 de· ma1o de 1990, qUan·do·a cos ~orte~ente oligopolizados
Constituição e·, tendo err. vista referjda autoridade encaminhou e caracterizada por. uma··· i mora 1
que até a presente data-·não - os· autos do proC:esSQ_ à Procu- ·distribuição de renda, QUe c_o-_
foi
encaminhada ía esta Casa a radoria da República no Disloca o·srasil em terceiro lurelação das fraudes ar"i"-ola·das,· trlto i="ed.era.l, ·conforme ctoq.L-. gar
no -pedi um da pobreza~ tenmenc 1 onando os responsáve·i s e mente .àhé~o .. -·
do
como vfzinhos países da esos valores em cruzeiros- relatirpe
de HonduraS e Serra
tivos ao episódio da importa-·Sem outro obj et 1vo·, agradeço Leoa.
ção de a l i mentes por en"t"i dades
governamentais, as quaTS foram a atenção que dispensar ao asobjeto. dos
trabalhos
da sunto e apresen"t;o-l he protes_~
Num contexto como est~. a in-tos de alta consideração ·e
CP!/!A.
flação d.e.ixa de constituir o
·distinto apreço-.
Senador
maior
problema, e há até ecoSol ic·i"to. outrossim 1 informa- Mauro Borges .
nomistas que .defend.em sua preções sobre as providencias tovalência ·como veiCulo de remadas ou que deverão ser, no
.O., SR~""':P.fiESIDEN1:.E (Mendes -ca- distribulção de renda, "à medísentido do ressarcimento dos nal e)_- Os requerimentos lidos da que favore~e mafõr ~obili
prejufzos
advindes
para b vãQ_ ao _exame da f;1esa. (Paus_a.) dad·e dos assalariadpS e posi--erário público.
cí onamentos ma "is v i Qoros·os e
Há ;rãdo;:~$- i·nsc~; tOs··~
diretos .na çleifesa de
se.us·
Com os meus protestos de eleinteresses. E óbvio q~~ não
vada cons1deração e d~stinto_
fazeroõS
a
apologia
da
inflaConcedo" a pa 1 avra ao nobre.
apreço.
senador Mauríc,o Correa.
ção, mas valemo;..noS ê::lo. e>;:emplo_
para d~monstrar q.ue há méf'is de·
Cordialmente, - Senador Mauro
uma versão para qual quer fat·o
Borges.
O SR. MAURÍCIO CORREA (POT
ou circunstância, e não uma
DF.
Pronunc'i a
.O_
seguinte única, verdadeira e· inabalável
(A Comfssáo Diretora.)
di ~ctJ,r:s.o. ) _,., Sr. Pr_es i dente, ver.da.d~. como quer o Governo
Srs. _senadores. ha mã_gra df.eta. Col.l or.
REQUERIMENTO
a que se habituaram os brasiNO 437, DE 1990
leiros. nos últimos anos,
um
É - à. conta _de..s.sa -.ObT 1. ter."ação,
inQrediente vem ~e tornando Sr. P~es i dente e Srs. _ S_enad.P-...
Brasília, 14 de novembro de._ ma.1 s __esc.asso a c ..,da dia que res_, qUe 6 Governo e_,Su.a_equi1990 passa . . muito emP.óra elé seja" Pe deixam .ae-- recolher oportuvir·tu·a-lment~
indispensável· à nas- contribuições doS .div~rso_s
Of. n-2 SB/90 boa _çqnQi.ç~q defnocr.át·; ca - a, setores da soei edad~, . i nteres-·.
esperança. Dep.ói s - de amargar- sados na preservaÇao do_ Plano
oito meses a espera de d1as Econômico
·em
·oposição
à
Senhor Presidente,
melhores, a sociedade se dá debâc1e
que já se delineia.
Reiterando os termos do Of. conta de que esses dias não Quando vindas na forma de crfn_g_ 77/90, datado de 13 de se..;.' vi rã o tão ·cedo, porque a
i ntica,
então o jufzo públicO
tembro último, dirigido à Pre- flação,
apesar de eleita como falece de vez e enseja discussidência desta casa. peço a o inimigo número um do Governo· sões estéreis nos horários nogentileza de notificar,
nos Co11or -entre tantos.dilemas bre.s .o.a- te.l ev i são, co·m troCa
termos do art.
50,
§
2.s1 da que· o -ãsséO iam -, corit i nUa a de . e;:?ítetos pouco 11sonjei ros
Constituição e .art. 216 do Re- devastar a economi_a-. a de-ses..;· e reptos. para demonstrar quem
gimento Interno, a Procurado-·- trururar-·os orçaiiléntós domés- di.spõe de melhor projeto ecoria Geral da República, a fim ticos e a demonstrar que foi nómico do _que este ~ue aí
de prestar as informações con- subestimada.
está.
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Nunca o Pals careceu tanto de austero-. que enxugou --o · me i o
nunca circulante com fins nitidamenfoi
tão difícil dialogar. Di- te recessivos. Mas, por acasoS
zia o pensador francês Bfaise que ninguém explica, dois mePascal que há dois tipos de se.s depois, ~á em _fins de maiexcessos~ "Excluir a razao,
e o, os níve1s d~_liqQidez hanada mais admitir do que a viam retornado aos ·patamares
razão". Pode o Presidente Fer- anteriores,
obrigando a um
nando Co 11 o r orgu1 har-se dos novo aperto monetário, a fim
35 milhões de votos que ·o
1 e- de novamente conter o movimenvaram ao Palácio do P_lanalto, to doS preços, que cresciam na
mas Sua Exce1 ênci a_ não pode, proporção do afrOuxamento do
também, esquecer-se de que uma controle do estoque de dinheieleição não é uma carta em ro -.em poder do Banco Centra 1 ,
branco.- que lhe permita perpetrar todos os desatinos sem
Convencionou-se, então, que a
ter
de
explica-r-se à so- expansão da base monetária f i ciedade.
caria ci_rcl,Jnscrita a 1% ao
mês, o qUe-reforçou a escalada
Como diZia Maurice Cranston, dos juros e a inviabilização
em seus ensaios sobre _fi 1 aso- do ststema produtivo. O encarfia política,
que "Não é a r-egado ·das famosas torne i r iquestão de colocar os homens nhas do se.
no entanto,
não
mais inteligentes à frente r;:lo era tão rigoroso c~mo se apreEstado, mas de nos certificar- goava··; -·pai-s em setembro promomos de que a espécie de homens -veu uma discret]$Sima recompra
que provavelmen~e subirá ao de títulos_ da dívi_dapl?ública
poder é adequada,
educada e aos bancos -particulares, tec i vi 1 i zada" . Sem essas Qua 1 i- mendo que eles fizessem compadades,
o debate não prospera, nhia à quebra~eira gera1 que
particularmente quando se faz começou a_ ocorrer em todo -O
mais necessário,
e
idéias e Pais.
palavras sofrem tanta tensão
que o entendimento fi_ca prejunlvel das inVersões à conta
dicado. os horizontes obscure- desse óbj et i v o foi de ta 1 - orcidos e o futuro transforma-se dem_ que os meios de pagamento
numa i ncógn i ta ,
-_
acusaram, no mês, uma vazão de
16,2%. situando-se 21,6% acima
A compreensão desse quadro é do
~revisto
no
orçament~
inestimável para a superação monetario para o per1odo, e
do difícil momento que hoje superando, em 13,6%, a meta
vi vemos. A i nf 1ação
mensa 1 fixada par-a ter cursei até o
chegou a mais de 17% e .não é fi na 1 _do ano. A dãnúnci a consprec1so
ser
arauto
_da ta de_ e_d_i t_oria1 publicado pe1o
catástrofe para admitir que_ jornal O Estado de S. Paulo em
at1ng1rá 20% antes que o Go-:- _ 30 de~ outubro, passado, mas
verno- possa,
de fato, tomar ninguém saiu a campo para jusa l çuma prov1 dênc1 a mais efet i- ti ficar t·amanHa-- generosidade
va para revertê-la. A maior para com o -~sjstema bancár-io
dÚVldB é saber Se a política pr-_ivado,
e __fortalece 8:$ desmonetária e fis_cal em vigor, confianças de t:ilie o r-1gor ·é
de caráter eminentemente COG: majs um artigo para consumo
tracionista,
vai-nos deixar a público-do-que_ uma norma que
salvo da ameaça de uma nova só motivos mUito claros e conh i per i nf 1ação .. ·
si s tentes. podem remover .

humildade como agora. e

:0

O grande "R 11 de recessão, que
ornamenta os calendários de
janeiro de 1991, nos gabinefes
dos membros da equipe ecbnômi_ca, não- deixa mar_g_em de dúvida
quanto às intenções que os
alimentam. Pelo que se infere,
pl anej am
as
dramáticas
"falências purificadoras" que
tiveram curso nos anos _64/66,
como a chave que irá 1nterromper o· livre cur::;o-da inflação,
sem medi ta r sobre_ o _custo social desse desatino, ~ue equivale à prática da melhor teoria econômicasem a
lembrança
de que. do outro. l_~dO pa me!:ia.
estão pessoas que 'trabalham,
suas e,. sofrem para viabi 1 izar
seu próprio projeto de vlda.

o amargo remédlQ da reces~ãp
tem sido generosamente serv1do
ao povo desde os p~imeiros
dias da era Co11or, Sr. Presidente e srs. Senadores. As a$pirações coletiyas foram__sa~~if1cadas em nome de um Olano

O

Sr.

Permite-me

Afonso

v-.-

Ex~

Sancho

um- aparte?

O SR. MAURÍCIO CORREA -

maior prazer.
sancno: ·

S~naoor'

com o
Afonso

O Sr._ Afonso Sancho - Ouç·o-.
com .mUTtã. âtenç:ão, a· jud·i cioso

prpnunciamento de V. Ex~ nesta
ta_ràe. _Oentr-_o da nossa amizade
do respeito que tenho a V,
Ex~_, ___ _i n i c.i o
f a:zendo
a 1 guns
reparos. Pr-imeiro,
que o Gove('no __ não se apropr ;-ou
de
dinheiro._Eie fez um bloqueio.
tanto que alguém andou falando
f\1 sso e· o Procura-dor--Ge-rà 1 da
RepUblica, com toda a independênç_i_a q'ljê tem demonstrado,·
disse que o· Governo· ---rez um
bloque-io_, flão se apropriou nem
tomou outra ati·tude. A inflação não. :e só ínililiga do Governo Có11or: se v. Exa abrir as
janelas .. ___ _comõ di'zia o General
Geisel, ·e olhar o mundo inteiro, nos pa~ece que essa doença.

e
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está perseguindo a maioria das
na~ões.
Quanto à inflação de

"i7% podemos verificar que .uma
inflação-- de até 20% -no- -Bras i 1
saudável,
mas
não
-é
é
tolerável quando chega à-80,
90, ·100%, ·e ninguêm saoia onde

iria esbarrar.
A recessão ~á
foi exp1icada. A comQra de tltulos pelos bancos é uma opera_ç_ão _é normal __·~- Tenho . ao f!leli
1ã_do üm ex-banqueiro e ele
poderá exp·l i car, mel Pior dó que
eu,
que essa operação normal:
o banco compra o__ título ~-'-"
quando preçísa de caixa, vende
o título. E obrigação do banco
co~frõlador.
El§_ não pode fazer diferente. Nao pode_ deixar
um-·-banco ·ffcar com caixã" baíXC> .• -sabendo gue _aquel_e bãtiCo
tem pa·p~is ael~~- é poàe'vené:ler.
a ele mesmo. Qe forma que, com
esse ligeiro reparo, quero coloCar _no espírito de _v. Ex<~. um
pouco mãis de oti_mismo, por.;;.
que~ Se ãs cqíSas est.ão.ruins,
-eStao ruí i-Is para todos. _Teremos~~ue ajeitar. O diãlobo que
V.
Ex~ reclama virá. O Presidente
-está
_grandement_e
irlteréssaOo. _·tnfel ízment:ei, nõ
início _do seU Govefr':lo Sua E)(celência _ não. -. 'te;!yé ·.essa
receptivi.Q~çi~ _
_,__ Aindp. h.Oje, -lj
uma entrev1sta do Depu~aao Euclides
.scalcO- ---~
fiquei
surpreso._- S. Ex.& agora ~stá
pregando _u_m Gov:erno de co"a_11.-:
são,_ que e I:' a aquilo que o P_résidehte desejaya no iníCiO _-_do
Governo:
Um
Governo
de
Cõa'i i são·._ f;f--.im essês Os reparos "que __ Qostariá de_ fazer.
dentro_ da amizade, do raspei to
e--aa.
cons i dera_çao_ _que tenho
por __ V. EXll
-·
c~
•

•

-

tJ SR. MAURÍCIO CORREA - O aparte de v-. E"X.11.,
Sem- dúvida,
dá. bri 1 ho . ao_· meu dl scui-so.
pé-la O i scordâncJ a _Qf'! pos í ç5es..
Mas __ são obj eções, conve-nhamos.
Por ma i~- otimi_smo gue eu que ira ter,- é_imposs1vel, ·diànte
da
rea.l idade
que
estamos
vi vendo . Nunca nenhum Gove_r-no
teve a ousadia de fazer ·o -~~
este fez. v. Ex~.fala em blooueio --reafirmo que fOi. çpnr-; sco mesmo. Edo se houVe
uma
tolerância
----POder·
Júdiciãrfo,
foi
em decorrên-cla, ir'lclusive, -da própria interpretação
~:ro1lt_i ca
que o
Judi_c1ár1o quis dar_,
nessa
fase em que se esperava que· o
Brasil pudesse ter o--seu carro
colocado nos trjlhos, para cami l}har tranqQ_f 1 ament~.

ve·ja V. Exà que- e falei há
pouco tempo ---esses 84, 32% a
qué-Jodos os ser.,iidores públ iC?S têm direito, trata-se, eVl_fientemente, de a 1go que o
Governo retirou daquilo quê-!fé
constituía o direito llQuido e
c;erto de_ Q\.Jalquer servidor pú-·
bl icp bra_sileiro. Tanto é que
todas as .instâncias do Poder
JLJd_i ~iár i o já_ assegw"'-araln por
dezenas.- cE:mteiíaS-.
senão milhares de pronunciamentos, n~o
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só de primeiro grau como de
segundo
crau,
interpretando
que a que 1 a retirada de

foi

indevida

incorporar--se

ao

e

que

SA_, 32%

deve

_ patr_:-_imôni o

dos trabalhadores brasileiros,

sobretudo

dos

funci onár 1os

r

que foram, nessa hipótese, oS
mais atingidos.
__
.
Ainda falava aqui que esperava que o Supremo Tribunal
Federal
tivesse a interpretaÇão
correta .. e o Pr_ocurador-Gera 1
da República, inusitadamente,
pediu a suspensão de medida
que já havia sido dada pelo
Superior Tribunal de Jusfl-ça.
Por que 1 sso? Porque tem~- se- ó
receio de que o Brasil vá à
falência,
porque é preciso
salvar, ainda que seja em cima
do sangue, do suor, do sacrifício do trabalhador, as __métas
programadas pelo Govern~--E
não me parece que seja just:o,
na medida. em q~e se quer segurar, conter a inflação, que o
trabalhador seja_ o mai~ sacrificado e o Sul=ifemO -Tribunal
Federal,
através _de liminar
concedjda p~ 1 o seu___r:_> r~-~ i_9Emte,
concedeu a medida exçepç:IOna"""}-de sustar esses paQamentos.
até que se resol_va o mérito,
quer di :;z:er, o Supremo Tr i burra l
Federal,
mais lJma-::_vez. se coloca na postura de uma Corte
politlca,
para evitar que o
~lano Collor seja_ violentado,
mas,
por direito. jamais tribunal
nenhum poderia
negar
esse direito que todo trabalhador brasileiro tem, que todos os funcipnários_ pUólico
têm.
Daqui
para frente,
os
funcionários públicos brasileiros não terão,
infelizmente,
incorporados os índices
que lhes
foram retirados no
momento em que se votou o Piano Col Lor.

Senador _Afonso Sancho,
po_t
mais esforço QUe V. Ex 4 desenvolva n~- defesa do Governo,
estamos_ diante da real idade di=
um Governo que tinha tudo para
alcançar um grande sucesso adminHstrativo_,
mas.
sabemos,
caminha para a desesperança.
Sou uma pessoa otimista, mas
confesso a V.
ExA que perdi
esse encanto.
o Sr.
Afonso Sancho - Permi te-me V. Ex.a comp 1 emente o
meu aparte?

O SR. MAURÍCIO CORREA - Com o
maior prazer.

m
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Brasil. Aqui
não se entende
por que o Governo· quer 1mpor
tudo.
A situação é totalmente diferente, Senador Afonia Sancho,
veni a. v. Ex . ao ouv_i_r
o término do meu discurso, vãi
sentir que há outras razões
além desta.

data

Vale lembrar,
a propós1t1o~
que as 1nstitu1ções bancárias
nacionais têm obt1do boa margem de 1 ucro,
a despe i t_o da
extensão da crise que vem assediando até grandes e sólidos
grupos empresariais _nacionais.
O Braçlesco, por
exemp_l o,
registrou um superávit. líquido
de cinco bilhões de cruzeiros
e o Bamerindus,
uma margem
mais modesta, de dois bilhões
de cruzeiros: estes resultados
são evidénci_a de que não lhes
falta comepetência para atravessar conjunturas tão adversas,
mas.
sobr_etudo,
que os
bancos. em qualquer hipótese,
nunca saem perdend_o_,

0 Sr. Afonso Sancho- Eminente Senador, a Espanha ajeitou
a sua vida em dois anos. -ouando Felipe González assumiu,
a
situação era igual
a nossa.
Houve o Acordo de La Moncloa,
e só depois de dois anos a ESpanha_ passou a ter- aqu 11 o que
el e desejava: o saneamento do
país. Quanto à
Itália,
esse
país está ficando numa situa·ção serlssima, com recessão e
déficit públiCO-~tfssimo. En- -Em contrapartida, há quem es-tão, também não está servind_o _te_ja perdend_o,
e-- muitoJ_ No
de exemplo para o Brasil, pelo campo prodUt-iVo, as pequenas e
contrár_io, a sit_uação- lá tal- médias empresas são o primeir-o
vez esteja ate pior. O Brasil alvo da po1ft1Ca de e1evaç~o
é
um
país
de
riquezas das taxas de juros . . as quais
-incomensuráveis. Depois de sa- encontram enorme dificuldade
neado, poderá ser, aí sim,
um para
assegurar
sua
-grande pais,
como sempre se sobrevivência.
A produção_ i nprognosticou. D"evemos levar.em dustrial de abril
ficou,
em
consideração esses fatos. pois conseqOência,
21% -abai~o da~
é a real idade. Israel, gue es- quela registrada em março_,
de
teve na mesma si tuaçao.
só acorõo - c_om __dados __ dó IBGE. e
dois anos depois v e f o a sanear 26% aquém da·- de àbf'i 1 dó ·ano
a sua e-conomia.
passado,
constituindo-se na
~
·
maior queda mensa 1 dos ú_l ti mos
O
MAURÍCIO coRREA- Isra- 15 anos. dado que merece maior
el
vive em
guerra,
nobre reflexão do que foi
suscitada
Senador.
Mesmo asim, o plano até o momento. É a estatistideu certo._ A ltá li a não tem ca, Sr.--p-residente.
-i f1ação
nO!;i moldes que v. Ex 4
No quadro recessivo esboçado
afirma. Lá estive no ano pasado,
ou retrasado, não me re- pelo PIB trimestral durante o
Através desse sacrifício, a- cordO, e a inflação era de 4% primeiro semestre do ano, a
indústria
teve
o
pior
credito até que o Governo po- apenas.
deSempenho. O_· PIB i ndustri.a 1
deria ter um sucesso melhor.
No entanto, estamos vendo que
o Sr.· Afonso Sancho
Mas é acus·ou uma qUeda de 12 , 2% em
relação ao -primeiro trimestre
isso não está acontecendo. A hoje.
perspectiva de
i nf 1 ação
est-e
de 1990 e aCUIJll,!1 a uma perda_ de
mês _é desastr-osa. Os exemplos
O SR. MAURÍCIO CORRE4
A ES- 6% na-~toca.nte ao ~IS teta 1;
dos países não colhem espéçie, panha, idem, Claro_ que depois nos seis prime i ros ·meses do
a produção i ndustr i a_l
porque os Estados ·unidoS têm da assunção do Rei o e da d_e- ano.
igual
uma posição inteiramente dife- f i_ni ção do quadro: .const i tu c i o- caiu 7,2% em relação a
rente;
se
há inflação, é nal,
veio
o_· Pacto de La per i ado d_e 1989. As previsões
reduzida. Por outro lado,
te- Moncloa. Aqui nem se consegue dessa que.da 1.i vre. recompostas
mos países que progridem. ~aí fazer -um pacto-, por·que tu_do é em função oe- uma série de
ses de social-democracia
na fe1tc exatçmente em cima do variáveis, oscilam entre 5 e
de acordo com o maior ou
Euro~a. como a Itália, a Espas-alário sáCrifTCado do ~traba 10%,
nha, a França e Portugal debe- lhador e do vencimento mingua- menor interesse dds seus autolaram as suas inflações exata- -do do __funcionário público._ Por r~s em deter_mirii'#r:. a grayidª_de
_Daí ess.?l
mente nesse momento.
E_ são 1sso tiraram agora os 84,32%. de sua -inCidência.
quebradeira geral que está a~
países que recebem profunda
imigração. Sabemos Qlie,
hbj e.
o
Pacto d_e La Mane 1oa· foi contecendo no Brasil. O Govera Itália recebe um profundo montado exatamente no entendi- no, agora.Q bãixa a Méd.ida PrOcontingente
de
imigrantes mente
equi ta:t 1 v o
entre visória n ;2_66, que modifica a
bras i 1 e i r os.
Sabemos, também, empresárioS,
governo
e Lei de FalênciaS:._ para impor
que ocorre o
mesmo fenômeno trabalhadores.
Por isso- houve .aos· empresários, em _desesper-o,
nos Estados Uni_dos, na França, esse· pacto.· _Não_ se procurou alguns constrangimentos e imna Alemnha. Enfim, todos esses retirar demais do trabalhador. pedir _que as...,Concordatas sejé;lm
· .
· .
países se desenvolvem, mesmo· Este deu a sua quota de sacri- usadas.
sofrendo as conseqüências de flcío,- mas o Governo e o_ emuma invasão em busca de melho- presariado também a deram.
É Sabemos que a concordata é um
.lres condições de vida.
_ _B:lmplemente
diferente'
do_recurso que a 1ei deu ao c oI

SR:
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merciante para livrar-se de,
momentos dramáticos de uma situação econômica. Pois bem, há
até situações com as quais eu
concordo,
uma severidade no
que tange à apresentação dos
balanços, inclusive o reconhecimento, por lei,
agora,
da
necessidade de se pagar a corração monetária, porque ainda
há alguns jufzes _que não dão a
correção_monetáría, que é Obrigada a ser pa~a exatamente
ao Governo, atraves de todos
os
tributos
que
lhe são
devidos.
Aí esta a demonstração mais
clara, porque depois da edição
da lei
que modifica a Lei de
Falências,
seis empresas em
São Paulo, e grandes, requereram a concordata, o que prova
que essa lei não vai. de jeito
nenhum, impedir qüe esse recurso seja utilizado.
Estão
vivendo um clima de desesperO
mesmo

É neste cenário de desa1ento,
desQastado ainda mais pela abertura do mercado às importações genera 1 i zadas,
que o
Governo acaba de lançar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoló~ico da Indústria, com a
finalidade mai·or
de submeter a e_conomfa brasi1 e i r a ao choque da _competição
externa e de i_nser i -1 a nos
grandes f 1 uxos . do
-~comê r c i o
internaciona).
E ine9ável
a
necessidade de uma polltica de
·modernização
da _ indústria,
mas, formulada simultaneamente
à 1 iberalização, em grande escala,
das
importações,
pode
constituir-se no fator determinante dos funerais da indústria nacional.

registrou-se uma queda mínima
de 30 a 40% no iilovfmento do
comércio em todO o Pa-ís.· Há
outros indicadores apontando
na direção da crise.: o consumo
de energia, tido como um fiel
da balança, vai
registrar um
crescimento neste ano, segundo
prevê a Eletrobrás,
magro um
por cento. No pior mómento da
recessão verificada no -Governo
FigUeiredo, em 1961, esse consumo a~mentou -2,68%.
Tendo a
recessão como uma
premissa básica do sucesso,
o
Plano Collor afetou de forma
violenta
o
segmento
mais
vulneráve1
da população~ -o
trabalhador que tem no salário
a base de sua sobrevivência.
Não bastasse o conflito distributivo que permeia a sociedad_e brasileira,
alijando 50
milhões de pessoas do circuito
do consumo,
desde 1981 até
1987 o Brasil
vem sendo uma
das presenças mais constantes
entre os
lideres da pobreza
mundial. congr~ega 33 milhões
de pessoas que lutam para sobreviver com o máximo de um
dólar ao ·ctia, em decorrência
de po 1 í ti cas púb 1 i c as·
que,
como- as- que· vêm sendo imple--mentadas pelo Governo Cbll or.
defini t1 vamente _não_ se ocupam
com o bem-estar social.
Num universo dessa: gUal idade,
o impacto .-de uma po_l 1 ti ca recessiva- -·torna-se -;nsüJ::fortável
e em agente do crescimento, da
violência e da criminal_idade.
As estatfs.ti_cas podem até diver.c i r, -- mas não ob-sCurecer a
dimensão da crise que se abate
sobre o trabalhador: o desemprego cresCeu 18,5% -entre março e abri 1 , de acordo com a
Pesquisa Mensal de E~Prego do
IBGE e, na indústr-ia_ de tranformação., .cravou um p f co de
6,5%. Em-â90sto, 'á taXa foí de
4, 53%, prat 1 camente_ a mesma de
julho,
mas se comparada aos
indices _de _1969, que. foram _de
3, 22%, corresr~s-onde a uma massa
de ·desempregados superior a
250 mf1 pessoas.
-

Até porque é evidente o paradoxo- insta 1 ado entre o que se
preconiza, ou seja, a elevação
da pro-dutivi_dade, e os efeitos
-de
uma
política monetária
contracionista. A enccrlha do
mercado,
ao lado. do_aspecto
desencoraj actor. _das _ taxas de
juros,
que desestimula-m naturalmente a modernização,
inio -c-rescimento do mercado inbem as iniciativas até dos
formal de trabalho, por outro
empresários .mais audaciosos.
lado,
que em agOsto--alcançou
Por outro lado, se9undo estu- 10%- em re]aç:ão ___ Ei igua1_-perlodo
do efetuado pelo
professor do ano passa-do-. 'é Lim cl-aro
Stephen Kanitz, da Universida- sintoma de desequilíbrio, porde de São Paulo, as margens de que camufla o subemprego-;-- As
lucro despencaram, resvalando 285 rui 1 pessoas_ que migraram
de uma média geral de 4,5% em do segmento formal da economia
i nfortlla 1 , certamente_
1989 para O,i
negativo nos par-a o
seis primeiros meses do ano, não se deslocaram com a finasomadas ao fato de que metade lidade de me-lhorar de vida,
para a
fn i_ci ati v a
das empresas pesquisadas fe- partindo
maS cont 1ngenc i ada'Scharam o primeiro semestre no própr 1a,
verme·l ho.
pel as .e i rcunstârici as crítl caS'
que, ·até o presente momento,
Se é este o contexto, Sr. ·não demonstraram tehdênci a de
P~esidente e
Srs. Senadores, reversão significativa.
por que a inflação não cede? A
No caso dos -salários, Sr .
produçã~ caiu e o consumo
enveredou pelo mesmo camihho. De Presiden-te- e Srs. Senadores, o
acordo com o Conselho Nacional quadro é extremamente· preodas
Associações Comerciais, cupante. Não· bastasse o fato.
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de o trabalho participar· da
formação de renda, no Brasil,
em cerca dê 35 a 40% apenas,
contra os 70% que compõem a
média dos pafses desenvo-lvidos, seu v a 1 o r vem dec 1 i nando.
acentuadamente,
a ponto de,
hoje, representar 20% a menos
do que v a 1 i a- em 1 981 ,_ um ano
de c1aro arrocho salarial.
Há
especialistas que temem uma
queda de até 50% da massa Salarial~
caso pe-rsistam ~,-s--es
drúxu 1as regras do jogo- econõmico em vigor.
Os salários estão absolutamente indefesos ante um ambiente de indexação generalizado, o que assegura um contorno sombrio para a questão,
particularmente
quando
se
constata que o próp-rio Governo· deixou a economia à- derivã,
responsável
por suas próprias
regras. A indexação alternativa,
numa
conjuntura
desfavorável como a presente,
não pode ser tomada como um
crime de lesa-pátria, como tem
sido feito, visto-que a indexação é produto da inflação, e
não o inverso,
e sua adoção
correspon-de a um critério racional de lidar com um problema não superado~
- _
~
A política salarial proposta
pelo Governo objetiva
impedir
a reindeXação da economia ora
promovida de modo informal,
permitindo um único reajuSte
anual na data-base de cada categoria, tomando-sé como-referencial o Salário dos doze úl-Timos . meses. Vale lembrar que
a atualização do salário mfn1mç .. quê hoj~ mal atinge os 75
dolares ao mes. foi produto de
uma insurrei-ção do Congresso
Nacional e não de uma postura
compreensiva do Governo, que
não atenta para o-fato- de que
cultivar patamares de remuneração tão aviltantes violenta
a condição de cidadania expressa na Lei
Fundamentar -de
1988.

p-oucas categorias-, cOmo- a dõs
servi dores Pú51 i coS, -, ficaram
tão expostas ante a infla~ão
que, de abril a outubro, somou
97%.t-nlê01da por fndices expurgados,
ress_a 1 ve-se.
Com uma
antecipação salarial
de 30%,
concedida
em
outubro,
os
funcionáriOs viram Os aluQuéfs
subir.em 364-%, os serviços médicos elevarem-se em 17-3%,~;- ó
transpor--r-e coletivo etn -,1fO%;
. os al iment·os industrializados
em 122%, e os combUstfveis, em
214%;
sem
a
inclusão do
"tarifaço 11 da penúltima semana,
a9ravando
sobremaneira
-suas condiçõeS de vida.
Para um País que ·entre 1870 e
1987 viu
sua
renda
per
capita
crescer
11
vezes,
. numa pefformance só superada
pelo Japão. o que constituiu
uma solitária experiência hoje
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avidamente copíada pelos assim _superávit de 317 bilhões de
conhecidos Tigres Asláticos, o cruzeiros, acusado entre os
Brasil
caminha para um melan- meses de março_ a maio, fechou

cólico fim de festa no primeiro ano da década de 90. Ao- re-

agosto -em torno de 14 bilhões.
Aliás, o Imposto de Renda recuo da renda na formação do gistrou neste ano um aumento
PIB,
iniciado nos anos 80, real de 6% em relação a
1989,
impõem-_se o atraso institucio- provaVelmente como decorrência
nal
que manieta a sociedade e da prática _governamental
de
a impede _de avaliar critica- indexar
os
tributos.
ao
mente a ação do Estado e_ de contrâr1o do que
recomenda
manifestar-se livre e sobera- para a iniciativa privada.

namente

de

interesses.

O

fim

da

recessiva.

acordo

com

seus

inflação pela via

Sr.

Presidente -e

Srs.
Senadores, tem um custo
social que as camada mais po-

bres da população dific_ilmente

poderão suportar.

os

Até

porque

investimentos públicos_ fo-

ram reduzidos ao mfnimo e sua
escassez poderá _ctetermjnar a
falência final do ~equeno apoio boje representado_ pelo
sistema de assistência médico~
hospitalar e educactonal. o
supost_o "choque social", embutido em projeto recentemente
lançado pelo Governo como· uma
alternativa
às_ dificuldades
presentes, repete mo.delos ultrapassados
de
intervenção,
que podem até atenuar efeitos,
mas não resolvem os problemas
estruturais desses setores.
A
distribuição
de cestas
básicas, o programa de erradicação
do analfabetismo,
as
propsotas de construção de ca~
sas populares pecam por des~
considerar premissas básicas,
e abrir mão de soluções efetivamente inovadoras, que rompam
o círculo vicioso em que essas
questões estão inseridas,
especialmente
no
campo
da
educação. Ninguém pode negar a
correlação entre educação e
desenvolvimento, mas os projetas se sucedem sem a legitimidade desse enfoque.
Com recessão, esses relevantes temas vão passar ao largo
das preocupações públicas. ainda que algumas vozes discordem de seu papel como terapia
económica e apontem o déficit
público como _o acel arador da
inflação. Essa é
uma questão
que não tem merecido maiores
abordagens,
mas tem causado
alguma inquietação,
porque o
superávit de caixa do Tesouro
ocorreu fortuitamente- em decor-rência do r-ecolhimento do
Imposto sobre_Operações Financeiras, de natureza transitó~
ria.
e do congelamento da dí~
vida interna e externa e, ainda, da não liberação de dotações orçamentárias, entre os
motivos mais relevantes.

No próximo ano, as circunstâncias serão bem djferentes.
A começar pela quebra da safra
de_ graos,
no -ano
_agrícola
1990/91.
que deverá situar-se
em torho de 20%,
ensejando o
que os especialistas denominaram de "cboque aQrícola",
que
poderá comprometer ?inda mais
a luta antiinflac1nária. O pacote agrícola editado pelo GoVerno condensou alQUmas boas
medidas, mas veio tardiamente,
e
os- agr-·n:uTtores,
que --têm
sido ~everamente acossados pelos juros elevados, pela dascapitalização e por nfveis médios _de preços em patamares
equivalentes aos de 1977, tambem não __ dispõem de mui tas razões para estarem satisfeitos
.com o _Plano C?llo_r.
Vamos romper 1991 praticamente sem estoques alimentares~
circunstância que,
aliada a
queda das exportações por
sinal~
em franco declínio ,
devera repercutir intensamente
no cálculo da _inflação,
ao
1 ado d_o _compromisso
f_ormu 1 ado
pelo GOverno de retomar o paQament_o--dos_ juros atrasados_ da
dfv i da- externa.
As pressões
i nternaci ena is que _ vêm
send.o
feitas
nesse _sentido não deixam espaço para outr~ entendimento,
senão o de que o ressarcimento é inevitável, ainda
que enquadrado nos 1 imites _da
"capacidade de pagamento".
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eleito--o -;senta da necessidade
busc::ar apo.ios
polft1cos para seu projeto de
governo. Com uma base pol_tt.ica
frágil,
um re1ac1o~amento·com
a sociedade abaixo dos padrões
de urbanidade requeridos das
pessoas comuns, com o tratamento
dispensado
por
seu
porta-voz ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e
dissensões internas que extrapolam as naturais _divergências. o Governo cultiva a
so~
li dão como um bem, e o orgulho
e a aQressão como regras de
convívio.

e obr1gação de

Num momento de graves dificuldades como as qUe expe-rimenta_rno_s, essa não poder i a ser
a pior postura, a demonstr-ação
mais _caba 1 de qu·e uma politica
moderna, digna de um estadista, não passa por esse modelo.
Enquan:_to_as nações desenvolvidas do mundo evoluem para o
pós moderno, o-srasil
se esforça por alcançar a modernidade,_com â
•:ânsia tortuosa
pelo modernismo", na definição
de Philljp Rieff. As politicas
libera1izant_es_ do Governo Caller apontam nessa djreção, mas
ele não . pode esqu-ecer-se de
uma a~tiga, mas perfeitamente
atual
recomendaçao feita por
Adam Smith,
ao
·:tempo_ das
extraor::dinárias transformações
p·rovoca-das
pela
Revolução
I ndustrj_a 1 : "-Nenhuma soei edade
pode ser feliz e
flo~escente
se a ma1orla dela é -pobr~ e_
roi serável".
Aí estão-,
Sr.
Pres1deniee
Srs. senadores. os pontos dos
quais nunca nos devemos afastar e dos quais.
como repre•
sentantes do País,.não devemos
abrir mão.
Não vamos fazer
como aqueles que,
de acordo
com Sigmund Freud,
"apóiam
suas ilusões_ com ar-gumentos"._
A crise existe, é concreta e
gra'{e,
e
só_ ser-á _superada sé
nos d_i spusermos, Governo e soc.iedade _a _ceder; par_a que prevaleça o super::_ior __ interesse da
Nação. Sem sectarismos ou pretensões. mas com a_certeza de
que poderemos reverter a sen-.tença que 1evou Hegel a
constatar que:
"As pessoas e os
governos não_ aprenderam nada
com a história".

Numa
mo 1dura
tão
po_uco
favorável,· Sr.
Presidente e
Srs._ sen·adores, o pacto social
seri-a Uma safda para tornar
pelo menos mais justa a distribuição dos sacrifícios.
A
busca_ do acordo já está um
pouco desgastada pe 1 os
1 nsu-cessos das negociações no último Governo. mas foi praticamente aniqUilada pela equipe
Collor, que parece desconhecer
o sent 1 do_ e __o_ conteúdo de um
Era o que tinha a di~er, Sr.
entendimento dessa magnitude. Presidente. (Muito bem!)
Levados por susceptibilidades
pesso_a i_s, os membros de seu
Governo, ao invés de tentarem
Durante _o_ di_scurso do Sr.
cooptar _os pareei ros,
atac~m-,
Maurfcio Correa, o Sr. Mendes_
Canale,
Prffflef,.o
nos,
interpelam-nos judicialmente, e perdem a chance . _de
Secretário, deixa a cadetra
da presidência, que é _ocu·
contar com sócios que possam
ajudar a 1 e v ar a b.om _ t_ermo a
pada pelo Sr. Pompeu de
nave
desgarrada em que se
Sousa,
Suplente
de
tranfo_rmou o l"afs. __ _.
Secretário.

O Governo, q~e vem trabalhando com sucessivos _indices para
o déficit,
calcula que ele
pode chegar a 1,2% do PIB," mas
Aliás,
o Presidente Co11or
previsões mais realistas apon- encastelou-se no PaláciO do
tam a marca de 2,5% como uma Planalto,
convi~to
de que o
possibilidade ma1s v1ável. Q __ fato de ter sido legitimament~

O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de~
Sousa) - Concedo a palavra ao
nobre Serlador Almir _Gabr-iel.
(Pausa.)
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nado.
F,edef'a 1 , deve .. !;!Xami na r
O_
Sr.
Fernando
Henr1_gue
todo um proced1mento,
tudo o cardoso - I lustre Senador c-ri
que esteja a ocorrer. Mas isto Sab&ia de Carvalho, v.- Ex
Concedo a palavra ao nobre para que o ato__ possa ser c_om- está fazendo uma apreciação
p 1 etado, possa ser fi n_a 1 i z.ado.
Wedekin.
Senador
Nelson
que, na verdade, reitera arguAt'é" Poderíamos diz-er que a a- mentos seus já apresentados à
(Pausa.)
tuação _do S_enado é final ist1- Com i ssão de Assuntos __ EconômiS.
ExA transfere sua i ns- ca. é teleológica, é integran- cos, -a respeito da const i tucr-i ção.te do mo_mento fi na 1 da neQo- c1onalidade da decisão daquela
ci açã6 ou renego_ci ação.
Mas, Comissão.• que ora está para
Concedo a palavra ao nobre as condjçõe_s_ prel iminare_s que ser rat:tficada pelo Plenário.
deCarmuftos entenderam serem cons- NãO quero entrar na questão
Senador Cid Sabóia
titucionais, na verdade _forçam relativa a essa consti_tucionavalho.
a própria Const"ituição. forçam 1 idade,_ até porque não tenho
interpretação
consti- condições para um debate dessa
O SR. CID SABÓIA DE CAR- uma
VALHO (PMDS -CE. Pronuncia o tuci onaJ. _ o Poder Execut 1 vo natureza. E V. Ex~ sabe, cOmo
deV_e
a
tua
r
a
se\J
modo,
com professor que é de todos nós
seguinte discurso,)- Sr. pr_esidente, Srs. Senadores venho ·suas di r.e:tr 1 zes, . co.m: os seus em matéria constitucional, que
à tribuna tratar de assunto parâmetros e. depois dessa· a- hái _ sempre controvérsia_, que é
que reputo muito sério, para o tuaç~o~ no momento em que já sempre possível contr-apor um
qual
gostaria de contar bas- há_. uma.~ minu_ta é _que, então, artigo
a
outr·o
da
surge o .Sen-ado_ pa - Repúb 1 i ca,
tante com a atenção dos S~s.
Constituição. Mas eu que_ria
pé:!.ra autorizar_ a finalização deixar
Parlamentares.
claro, aqui, no Senado,
negocial
e_ntre _ p __ Estado do até para
que conste dos regissou membro de várias Comis- Brasi"l e outr-os estados ou Es- tras hjstóricos, primeiro que
taco- do Br-asjJ e_ ent i dad~s essa matéria não foi suscitada
sões Permanentes do Senado
deral
e, entre elas, a Com-is- privad,as de_outros pafses que por m1m, fui apenas designado
a t_vam _no__ setor
fj nanceJ ro para ser_o Relator dela; -sesão de Assuntos Ec_bnômi cos.
i nternaci o na 1 .
Durante uma das últimas. reUgundo,
esta matéria, que tem
niões dessa Comissão,
estivetradição nesta Casa, ou seja,
Quero lembrar aos Srs. Sena- de
mos a abordar diretrizes do
o Senado Federal acompanhar
Senado Federal para que o Bra- rlnres oue a matéria foi
apronegociação da divida,
foi
sil
renegociasse a sua divida vada_ na C9m:i ssão de_ Assuntos atrazida
Governo Feder-al.
externa. Naquela ocasião faZi3 Económico~. Houve~ aprovação, Tivemos o pelo
cuidado de convidar
algumas indaQações aos Senado- mas o_uvi Senado('es falarem, na o Embaixador-negociador
dfres Jorge Bornhausen e Fernan- Gorn~ ssáo, que o Gov_erno estava vida externa, Embaixador da
Jório
do Henrique Cardoso,
porque de pleno acordo com aquelas Dauster,
para
fazer
uma
expotinha eu - e reforço agora·
a diretr1zes; que elas seriam um
minha crença - razoes fundadas auxílio _do- .Senado ao P~oder E- sição a respeito das condições
para descrer da perfeita co_ns- xecutivo; que aquele era um -de negoCiação da dfvida n8 Cotitucionalidade de atas que instrumento neces.sár to _para a missão de Assuntos Económicos.
renegoc i ai;:.ão da _dívida exter- O Embaixador acedeu, fez a expossam ser adotados pelo Senado da República como diretri- Da. e estaria, assim, o S~na po-Siçã-o, respondeu amp 1 arríente
do, cooperando _com_ o Poder E- as perguntas que lhe tinham
zes para o Poder Exec~tivo.
xecutivo,_
cooperando com _a sido_ propostas, e, no c-onjunSr. Presidente, Srs. Senado- própria Naçã_o para se obter um t-o, pãreceu agradar à maioria
res, como homem do Direito,
bom re_su 1 ta do em assunto tão dos Membros da Comissão o tipo
como pessoa que se dedica pro- difíci 1 ._Yejaffi oS Srs.-·senado- de negociação proposta. Em sefundamente às Ciên_c_ias Juridi- res __ que a matéria ainda não guida, a M1nistra da Economia,
cas,
procuro distinguir,
o pôde tramita~ trQOQüilamente Fazen-da e Planejamento, Zélia
compareceu
em Plenário; porque as Car"âoso _de Mel lo,
mais que posso, o principio da aqui
oportunidade na participação di retrize_s aprovadas pela Co- perante a Comissão, mas não
numa
reunião
da
ComissãO,
sede um ente na formação de um missão de Assuntos Económicos
ato complexo.
Entendo que a praticamente já envelheceram não numa reunfão do Senado Feahtes que O- Plenário da Casa deral sob a Presidência do Seatividade do Senado. ~edetal,
E nado
Federa 1 , SOb a Pres 1 dén.no que se refere à dfvida ex- pudesse apreciar o a_ssuntp.
p9t
uma
_condição cia'do Senado Nelson Ca_rneiro-,
terna, é capaz de íntegrar o tambem ato,
mas num deter_mi naçjo_ mo- .interessante: o problema ati- e, outra vez. expôs as linhas
A
nente aos juros, agora. teve ·gerais dessa _negociação.
mento desse ato.
uma mudança substancia) na a- decisão. A d€cisão da-Comissão
Não creio que o Senado deva preciação do Poder Executivo. relativa a determinarmos cerou possa ter uma posição pre- Tanto assim que já podemos ler tos parâmetros __da negociação
nos jornais que aquelas dire- não é insólita. Hoje mesmo teliminar, ante as negociações.
tão bem
e 1 aboradas ~os na Ordem'do Dia outra maSe assim entendêssemos, parti- t'r i zes,
pelo_Senado,
já não atendem, e téria que obedece a essa mesma
riamos do princfpio de g~e a
negociação ou __ rene9oci ação. da até dificultam, a ação do Po- sis.temática, que diz respeito
divida externa nao seria da der Executivo.
à ... negociação
da
dívida
competência do Poder Executfvo
interna.
Além do mais, já reo· sr.
remando Henrtque gulamentamos também a neQociae,
sim, da competência do Poder Executivo e do Poder Le- Cardoso- Permita-me v. Exa um ção da dfvida interna. Além do
nobre Senador Cid _Sa- mais, já regulamentamos também
gislativo,
ou competência do aparte,
legislador, que poder'ia,
as- bói a de Carva 1 ho7 _
a negociação da dívi.d2 eXterna
sim, estabelecer princípios e
no ano passado. Nós apenas
se não me faJha a memória,
normas
básicas
para
uma
O SR. CID SABÓIA DE CAR- respondendo a um ditame do
negociação.
VALHO --ouço o nobre Senador art. 55 da Constituição Federal - no ·caso, quisemos dar um
o aSsunto se lhe afigura mui- Fernando Henrique Cardoso, a
ordenamento específico à disto complexG. Acredito que es- quem louvo pelas iniciativas.
cussão
da 'dívida externa. Queteja na Ordem do Dia de hoje
matéria respeitante a
isso.
Não estou faze"ndõ uma. critica ro .'deixar bem claro, perante
Uma ou duas matérias. o Senado da iniciativa; estou apenas este Plenário, ~ue tanto o SeFederal deve aprovar ou desa- questionando a constftuciona- nador Jorge-Bornhausen, como o
provàr a negociação que tenha lidade e a oportunidade dessa Senador Severo Gomes e eu, que
fçm9s _ as oessoas mais di reta.feito o Poder Executivo. O Se- _inicfativé?_·S.

Ex.a

plenário.

não

se

encontr:-é;l em

Fe-

L
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mente envo'lvidas na --elaboração
daquelas

normas, primeiro to-
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tória, na Qual entramos de ma-

neira que me Pareceu,

absol·u-

mamos a decisão de elaborá-las
não
movidos
por
espírito
partidário, mas por interesse
público, e como tal conversamos amplamente com os negocia-

tamente,
desnecessária e sem
efeito produtivo, naquela ocasião externei essa_ preocupação
ao Presidente José Sarney, já contei esse episódio aqui,

textos apresentados, um de mi-

moratória,

dores

da

dívida.

foram dois

no Senado. Uma vez estando
'fizemos

o

na

Ouinta~feira
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po suficiente nesse longo desenrolar das negociações. Isso
me alegra, porque mostra que a
nossa atividade não e permitido não podemos ter uma atividade pré-contrato, antes do
próprio contrato, pprque_ i s_so
a-í, por melh-or que seja o __in- 'tento, por melhor que seja· a
intenção, desfigura a função
senatorial nesse pãpel de- exame· da- ·ren·egociação da dfvida.
Devo dizer a V. Exã que também
votei __ favo_ravelmente,
muito
embora
fizess_e _
-~s
advertências. Então, reve1ãndo
esse detalhe de. que ·eu também
votei na comissão, e·votei com
a solução de todost dei_xo claro que não há aqu1 aQuele espírito crítico,
destrutivo,
mas,
sim, o espírito crítico_,
visando a uma possível melhor
colocação do assunto_, ante o
Direito· ,
. Constitucion?~l
brasileiro.
E sobre isso que
me_ manifesto, longe de impugnar o mérito-; Oü lOnste, n(Jbr_e
Senador Fernando Henr 1_que Cardoso, -de desfigurar a atuação
de v. Ex A • que tem aqui
.apresentadoexce 1ente_s_ proj e tOs
nos mais qlversos ·ç_ampbs. _ Não
estranhe,.· aqui, neste assunto
que preocUpa V.
Ex~.
viesse
novamente bri 1 har a sua i rrte-1 igência e o seu connec,me_nto.

pi Or,
nha lavra, o outro da _lavra do saímos dela sem nenhum- proveiSenador uorge Bornhausen.
que to, pagando juros, e ao pagarera uma emenda modificativa. mos os juros terminou a negOEsta emenda, que o Senador ci~ção ou fo1 feita uma negoJorge Bornhausen apresentou, 'Ciação que não atendeu aos
não foi nesta qualidade,
mas nossos interesses. A preocupabasicamente como se fosse a ção do Senado é que se faça
correção que o governo querfã Umã negocrac;ão.
não é de não
àquele_ texto 1niç:ial meu. Eu pagar os juros. o-Governo _nos
acolhi, dentro do. possível, as informou de que havia tais e
correções suscitadas.
Apenas quais condições_ que ajudariam
um ponto não encontrou até a- se fizesse a ne~ociação. Essa
gora.
uma
redação
mais_ é, pélo menos, a minha postura
aceitá v e 1 , que é o art.
5.2.,
e a minha posição. Não se tra:que diz respeito ou não_ ao pa- ta de ordem jurídica, mas de
gamento de jurosTampouco ordem política.
Estamos tra, sto fo1 1 dé 1 a minha, isto faz t_ando de reforçar uma pos i Cão
parte da polit1ca do Gove-rno. negoc__iador~
do
Brasfl,
Se os Srs. Senadores lerem com fazendo-a as claras. O Pa1s
atenção 0 que está di tO no- sabe ._de cada pass9 tom~d9 e
art. -6~.
saberão que somente fazendo c9m o prop6s1to u~1c9
poderá ser efeti vado 0 paga- e-- ~x_ç_lus1vo de bem serv1 r a
menta de juros degois de_ com- defesa .
dos
_interesses
pl etada a n-egcici açao. Não sou na c 1 o na, s.
Ca~o
na o possamos
técnico nessa matéria .. A su- v9tar ~ssa materia ho_je,
não
~
.
·
_
· ha problema, Senador, essa negestao velo das autor1dad~s Qociação vai durar meses. e o
c9mpetentes.
Essa efet,vaça9 Brasil
tem de aprender a ter
t 1 nh~ em mi r a o seguinte: 0 ca 1 ma, pacfênc i a e não ceder
Bras21
abriria uma conta de de repente só porque na priLonge de mim qua·lquer peça
cauçao "9 banco de pag~mentos meira tentativa não obteve, e
contestatária, e, sim peça de
iryternac1onais,
na_ ~u,ça, e não criar uma posição lá fora análise~ peça Critica. sobre a
nos fariamos l}m deposlto de. um de ç:lesconf_iança ou _de irracío- ----co-1 ocaçao cons t) toe i ona 1
da
bilhao ~e dolares, dois bil- nalidade, dando a impressão de matéria.
hões, at~ que se compl~_tasse a que queremos trun·car, _não panegociaçao.
Isso no~ foi tra- gar,
dar calote.
Nao é nada
zi90 como algo razoavel,
não dissoõ QueremoS, pura e simSei que estamos dfante de um
fel, de forma alguma, tent,::ti- plesmente,
criar
-Cõf'ldições
tema politico, mas essa _poliva de decretar .a morat9ria para uma boa negociação.
Essa
tica não é a partidária; essa
P«:l o Sen~dor, ~te por:-que e i- ê-----a fUnção política do Senado é a politica do próprio Estanuti 1,
ja_ e§ta
fe1ta, _ na da República.
do, essa é a pOlítica da Ciênprática, ja nao se paga. Nao é
cia Social. é a política como
meu
propósito
defender
a
essência
da
própria admimoratória.
Estou apertas deiO SR. CID SABÓIA DE CAR- nistração. E, como tal, essa
xando para testemunhar, par_a VALHO- Ouvi com muita atenção politica não pode fug1r aos
que fique registrado que ne- o aparte de V. E-x A, como sem'- parâmetros do D_ireito _Constinhum desses passos foi
tomado pre com muito bri lhant1sin?:
tucional, principalmente quanisoladamente;
foi tomado resdo falamos da competência dO
Senado
Federa 1 . -ponsavelmente não só
pélos
Que não fique nehhuma dúvida
três Senadores, aos quais me no espirita do nobre SéhS:dor
incluo. como pela Comissão to- Fer-nando Henrique Car-dos_o so-.
Devemos ter p2lrâmet.roS. sim,
da,
que estava absolu~a~ente bre a. inten~ão do orador.
Na
informada disso. O qlie aconte- verdade,
nao est-ou aqui ·a lm- para o nosso exame, para aquice agora é algo normal. A dis~ pugnar a boa iniciativa dos lo que façamos quando a maténecessariamente
-chegar
posição do Senado não é outra que atuaram nesse setor, in- ria
para poder se completar.
senão criar condições pare 'uma clusive V. Ex.a Tudo isso é da aqui
boa negociação. Nós estamos ~aior _importância. A intenção Então, nobre Senador _Fernando
Cardoso.
há duas
atentos às ponderações Que nos e.
na verdade,
da
melhor Henrique
estão sendo trazidas de que, Qual idade-.
Isso
é
in- oportunidades: uma, é para que
se
dêem
as
negociações;
outra,
eventualmente, tal_ ou qual re~·-discutível. O que queremos é
é que efetivadas as negociadação possa criar _di_,fi_culdade.
tão parecido e tão igual que ções,
consumado o _negócio j uO Senado não pretende enrije- não pode nem haver discrepãncer nada. Ele pretende uma só -cia entre o aparte de V. ExA e ríd1co internacional, antes de
se
finalizar,
para que tenha
coisa:
que
_ haja
uma a minha fa 1 a. Há apenas um
sur-ge
o
Senado
negociação.
Pareceu-me
que- -problema de colocação.• que as- eficácia,_
Federal. - São
esses
dois
isso era consensual na comis- tau
t~ntando
fazer
nesta momentos.
receios de Que
são- muitos dos Membros estão tarde. E a oportunidade desses o Senado. Tenho
atuando preventivaaqui - queríamos evitar o que princípios e normas que o Se- m~r:'lte;_ venha ·a prejudicar a
aconteceu na negociação passa- nado elege· para or-ientar -o Poda. notadamente à é~oca do Mi- der Executivo na renegociação sua função no devido momento
constitucional, que é autorinistro Maflson da Nóbrega, com da divida.
zar a conclusão do ato.
o qual debati, nesta tribuna,
ExA disse muito bem Que·
sobre essa matéria. Quando-- S. -v.
pouco importaVa que hoje não
O Sr. Odacir Soares - PerEx~. ao pagar os juros atrasádos, ao nos t-; rar. de uma mora- votássemos, porque haverá tem- -mi te-me V. ExA um aparte?

Quinta-feira 22

O SR.

VA~HO-

CID

Novembro 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io)l)

SABÓIA

DE

Com todo prazer.

CAR-

verno Federal, com os credores
do País.
,

o

Sr.

~utahy

7179

Magalhães - se-

nador Cid Sabóia de Carvalho,
sem procurar entrar também no
mérito jurfdico da guestão,
porque no momento eu nao teria
condições de discutir esse ângulo,
ao Senado compete, como
V. ExA es~á bem expressando, a
posterior1 fazer o exame e deliberar sobre a matéria.
v.
Ex_~ está defendendo a tese: se
não me engano, de que a ação
dO Senado é a posteriori· para
examinar o contrato.

O SR. CID SABÓIA DE CARo Sr. Odacir Soares- v. ExA,
Ex~
Já
jurista renomado que é, coloca VALHO- Obrigado a V.
com
muita
precisão · essa que· o .tempo_ é tão escasso, diquestão. Efetivamente, 'a meu r la que concordo com as direver - e acredito que deva ter trizes, desde que elas se dessido essa a intenção da Comis- tinem a orientar o Senado · Fequando do- exame danesão de Assuntos Económicos do deral,
do
Governo
da
Senado Federal -, deve-se es- gociação
R_epúb
1
i
ca
. Agora, nunca podetabelecer alguns parâmetros.
rfãm6s--manter
a
veleidade
e
Evidentemente,
uma resolução
do
Senado
Federal
não peço bem a atenção de v. Ex~
poderia, a priori, conforme v. para esse detalhe -, nunca poderíamos ter a veleidade de
Ex~ muito bem coloca, fixar os
termos dessa negociação,
ter- uma resolução do Senado obri- C~RVAL~~·- Ni~D é SAB~IA po~~
é integrante do ato.
mos esses que estão sendo dis- gar o Poder Executivo,_porque teriori,
cutidos pelo Poder Executivo assim não estaríamos distin- Nem é antes -, nem é depois, é
guindo,
a
resoluçãO
do
Senado,
durante a negociação.
com os credores internacionais
públicos e privados. Por essa dá lei, _da própria lei, de uma
O Sr.
Uutahy Magalhães ---Eu
razão. inclusive. estou reque- lei complementar ou de uma lef
Claro digo a posterior~. porque
o
rendo o adiamento .da votaç!.o ordinária ou especiãl.
que
uma
resolução
do
Senado
Senado
é
que vai determinar se
desse
projeto de resolução
para_ o princfpio do mês de de- tem um limite muito_~ pequeno aceità ou não. Agora, ao Senazembro.
se for oportuno, ou para a sua competência - o seu do também compete po 1 i ti cameno seu t e - aí já me fixo apenas· no
até antecipando-se essa . vota- território é diminuto.
çã·o,
também se for oportuno, te_rr i tório é o _próprio_ Senado aspecto político -delimitar
uma vez que as negociações Federal. Não podemos ter aqui as áreas onde pode ser feita
negociação,
inclusive
possam chegar a um termo. En- uma_ resolução que vá atingir .essa
tendo as preocupações de V. lá fora o Poder Executivo e dentro do interesse na c i ona 1 ..
ExA V.
ExA tem razão. Outro que essa resolução lá seja o- Se o Senado não delimitaresdia, quando se i~iciavªm no brigatorJ~men!e SéQ\,.Ifda. _Não, sas áreas, logicamente, dentro
le10 Ser1a um do ponto- de vista de V. ExA,
exterior
as
negociações e porque nao e
quando os credores propunham o projeto de resolução, di retri_- sem a f_orça dessa de1_i mi tação
pagamento de uma certa impor- zes do Sénédo para o seu pró- já considerada uma autorizaÇã'o
tância como parte dos juros prio exame interno da matéria ou não, mas pe 1o menos c r i anda~
atrasados, eu dizia a um jor- que- aqui chegue respeit-ante a os __ parâmetros dentro dos quais
a negociação deve ser .fe~ta .. _.
nalista que tinha certeza de esse assunto.
que o Governo voltaria ao Cono~ntro do espfrfto prático;- o
gresso Nacional , ·especi f. i caO Sr. ~utahy Magalhães
Per- Senado,
fazendo essa delimitamente ao Senado Federal, nO mite-me V. Ex§ um aparte?
ção,
já dá o rUmo para a
momento em que se consumasse·
negociação. No caso específfessa fase inicial das negociações, para trazer as informaO . SR. CID SABÓIA DE CAR- ·co, esse rumo foi estabelecido
ções conclusivas acerca das VALHO - sq um mi nu 'to, nobre em total e pleno acor-do com a
área governam'ental, que. sol i negociações, e pudéssemos,
a- Senador ~~~ahy Magalhães.
citou esse aval para a negofinal.
votar aqui um projeto
ciação ser feita dentro de dede resolução que fosse,
cOnEsses
reparos
que·faço
são
terminados parâmetros.
Essa
forme V. Ex~ muit~ bem coloca,
é o __zelo "discussão é mais dentro do
autorizativo das
tratativas pelo zel_o da Casa,
que se consumassem e que se que tenho pe 1 a Casa, -acred i to campo poJ ftlco, porque o mocompletassem.
V.
ExA
tem que todos os Senhores têm ze1o mento .a.dequado, o momento em
realrazão.
Vejo na Constituição idêntico ao meu. Defendo esta que o Senado terá que,
se manifestar é quando
outras disposições que colocam Instituição, preocupo-me com a mente,
inclusive o contrato, a ·neQociação est·inas mãos, não do Senado. Fede- imagem ·do Senado,
perante ver estabelecida. Nesse momenral, mas do Congresso· Nacio- perante os Tribunais.
aprovar
nal,
até mesmo lei complemen- o _Poder Judiciário, p·ortanto, to é·• que o Senado vai
não
aquilo - que
for
tar que disponha sobre todo o p~rante a_sociedade; não é pe-· ou
endividamento interno e exter- rante ape·nas o ~ufzo pol ftico estabelecido. o parâmetro está
da
Nação
em
um
determinado
correto.
Não
tem
a
força
de
no da União, matéri~ sobre a
Por esta Casa, em lei, mas é um parâmetro estaqual
nós ainda não.nos debru- instante.
çamos, porque a Constituição outros temp·os e agora, ~por bel~cido para a negociação.
semp~é Passaram·e sempre
dispõe sobre isso, cometendo a~ui
O·
SR.
CID
SABÕIA
DE
essa_ atribuição não ao Senado éstão pessoas do mafor valor
que "têm todo in- CARVALHO~ Até acredito, Senanem .à Câmara, mas ao Congresso intelectual,
Nacional,
e outras questões teresse na preservaçãb da· per- dor Jutahy Magalhães, diante
que estão ai na Constituição, feita imagem do Senado dentro do aparte de V. ExA, que essa
seu.s
limites
consti- resolução pudesse ser usada
todas elas voltadas para o en- dos
pelo Governo voluntariamente
dividamento interno ou externo tucionais.
.como· um instrumento de auxílio
do Pais. De modo que compreenEntão,
o
que
acontece?
Pria
uma conduta. Assi.m, sem que
do as preocupações de v. Ex~.
elas procedem ~o campo do pon- meiro, que o instrumento disso chegue pr-opriament"e a ser um
to de vista jurid1C.Q, procedem - seja uma r_esolução; segundo, aval, porque aval é uma palaantes de mais nada,
do ,.
ponto
de
vista não concordo que o Senâdo saia vra que,
·.constitucional. Por _essa ra- das suas condições de ente ~ue tem um sentido ...
Fzão, estamos,
inclusive,
re- fiscali-za, ente que examina,
O Sr. ~utahy Magalhães- v .
.para apr_ova_r. para se equi va- Ex~
não
interPrete 1psis
querendo o adiamento da vota- 1 e r ao próprio
cOntratante litteris o aval.
·
ção dessa matéria, por. Considerar que, neste momento, s·e- quando lhe dá as no~mas pará
O SR. CID SABÓIA DE CARria absolutamente inoportuna, que o faça.
VALHO - Não! Eu éstou entenuma ~ez que as negociações
OUÇO
v-.. Ex A, nobre Senador dendo 21 perfeitamente. o aval de
continuam a ser realizadas no
V. Ex- é no s~ntfdo .. lato, .não
exterior,
por agentes do·Go- Jutahy .Maga 1 hãe~
r
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é no sentido

xerclcio financeiro não poderá
ultrapassar o valor correspondente a 50% (cinqüenta por
cento) do montante da receita
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de realizada nos doze meses anteimediatamente
Sousa)"-....; Sobre a me-sa, projeto ~riores ao mês
aõ mês em que se esque será 1 i do p~l o sr.
1 SJ. anterior
tiver
apurando,
exclufdas
as
s~cretário.
receitas provenientes de operações de crédito e de alienaÉ___ 1 i ~o o segu 1 nte
ção de bens ococridas nos referidos
doze meses.
PROúETO DE RESOLUÇÃO
NO 62, DE 1990
II
o
dispêndio anual
Dá nova redação a Resolução nQ máximo, compreendendo principal
-e
acessórios
de todas as
94, de 1990.
operações, não poderá ultrapassar a mãrgem de poupança
o SênaâO 'Fé!dera 1 -reso 1 ve:
real.
Art. 1 SJ. A Resolução_ --n.il. 94. de
1990, do Senado.-Federal, passa _ § 1,Q Entende-se_ por mar9em de
a
vigorar
com a
seQUinte poupança real , _para os efe 1 tos
redaç~o:
desta resolução,
o valor da
receita 1 íquida real
(receita
11
- 0i spõe
sobre
1 imiteS realizada nos doze meses antegl_oba is e cond 1 ções para as riores ao mês imediatamente
operações de credito inte~ anter f o·r- ao mês-- em que ~se esno e externo dos estados, tiver apurando, exclufdas as
do Distrito Federal,
dos receitas preveni en_tes de opemunicípios e de suas res- raÇão de c~édito e de alienapectivas autarQuias e esta- ção de bens ocorridas nos r:-ebelece limites e condições feridos doze meses) deduzida
para
a
concessão
de as despesas correntes empegarantias.
nhadas.
"Art.
1,Q
Subordinam-se às
normaS fixadas nesta resolução
§
2.11.- Os
va 1 ores ut i 11 zados
as operações de crédito interno e externo realizadas pelos para cálcu1o.da receita liquiestados,
pelo Distrito Fede- da real e da margem de poupanmês
ral. Pelos municípios e por ça real serão corrigidas,
a mês. pelo índice de Preços
suas respectivas autarquias.
ao Consumidor (IPC).
ou por
índice
que
vier a
Parágrafo úniCo',
Para os e- outro
substituí-lo,
adotando-se
como
feitos
desta
reso_l ução,
base
o
ú~t_imo_dia
de
cad~
mês.
compr~ende-se como operação de
crédfto toda e qua 1 quer obr igação decorrente de finarrcia§ 3.11. Não s_erão computados, n_o
mentos ou empréstimos mediante limite definido no inciso II
a
celebração de contrat_os, e- do caput deste artigo, os dismissão e aceite Qe t~tulos, ou pêndios com as_ operações gaconcessão de quaisquer garan- rantidas pelos estados; pelo
tias que representem compro- Distrito Federal _e pelos· Munimissos assumidos em um exercf- c_Tpi o"s-;- contratadas até 15-'-12ci o par_a_ P8Q_amento no próprio 29.
.
ou em exerc 1 c i o_s !;UbseqOentes,
com .credores sftUados no País
e no eXterior.·
·§
4,Q Quando o tomador_ das ~
perações de crédito a que se
Art. - 2-.il:-AS operaÇõeS -de cré- refere o parágrafo anterior
dito realizadas em um exer,cf- atrasar, por mais de trinta
ci o não poderão' e"'c_eder o mon- dias~ .o pagam~nto do serviço
tante das despesas de capital,
da d1v1da exclu1da nos_ termos
ressalVadas as autorizadas me- do parágrafo anter-ior, será o
diante créditos suplementares respectivo valor,
com os aou
especiais
comf i ·na 1 f da de créscimos
corresponde~es,
precisa, aprovadas pelo Poder computado para efeito da apu--Legisl_ativo, por maioria abso- ração do 1 imite definido no
1 uta, observado o di s_posto rio inciso
IJ
dó caput deSte
""-art. 37 do Ato das Disposições. artigo.
constitucionais Transitórias e
o previ s tC? nesta reso-1 ução.
§ _5,Q Os .estados~ o ÕiSt-rito
Art. ·3~ As- operações de cré- Federal e os munic~pios podedito interno e externo de na- rão pleitear ao Senado Federal
tureza financeira dos estados,
que as garantias por
eles
do Distrito Federal, dos muniprestadas não sejam computadas
cípio~ ____e __ de suas respectivas
para efeito dos limites fixaautarquias, bem como a concesdos neste artigo,
desde q-ue
são de quaisquer garantias,
comprovem qUe:
observarão
os
seguintes
11mites:
-r -- a ~perãção de crédito é
destinada a f_inanciar projetes
L- - o montante global das ode investimento ou a-rolagem
perações realizadas em um eda dívida e

stricto, clãro!
o sr.
Roberto Campos- sr.
Estou compreendendo. O Governo . Presidente, prefiro falar após
está muito mais ~rente de uma a Ordem do Dia.
solidariedade do_ que

propria-

mente de um aval; está mais
ca_rente de uma autorização moral do gue propriamente uma
autor1zaÇ4o
autorização

Governo _

legislativa,
uma
legal.
Sei que o

solidar i eda_de.

busca

essa

Mas eu não po-

deria deixar de fazer essas
colocações como uma advertên-

cia,

nos mesm_os termos em

que

procedi perante a Comissão de
Assuntos Económicos. Não gosto
de ser espinha de gargan:a;
não gosto de ser a pedra no
caminho; não gosto de ser aquela pessoa que discorda pelo
simples
fato de discord~r.
Gosto de concordar democrát1ca
e patrioticamente para as melhores soluções em prol do
Pais. Acredito que o senado
deve ter.mil CUidados com as
suas funções, especialmente no
momentO em que se procura lhe
desfigurar a imagem perante a
Nação brasileira.

Feita esta advertência, quero
deixar também bem claro que
vou parti c..:í par dessa votação,
vou participar do debate,
sem
extremismo,
sem que me torne
inamovível, e dentro desse espírito de que f_alou o Senador
Fernando Henrique Cardoso. Nós
queremos uma posição básica
para que essa renegociação,
realmente, tenha um bom final,
seja um final feliz para todos
e que a sociedade brasileira
deixe de pagar os pesados ónus
pelos erros cometidos exatamente nas negoc_i ações que antecederam essa fase histórica
da questão, A verdade é que o
povo paga por tudo isso. Não
estnu dizendo que não flexiono,
não estou dizendo_que me
torno inamovível. Apenas,
demo.crat i camente, acredito que o
assunto deve ser
debatido,
discutido,
ter uma colocação
jurídica,
ter uma colocação
política,
ter uma colocação
ética, enfim, todas as colocações que permitam aos que vão
votar a plena consc1ênc1a do
que estarão a fazer.
Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.
(Muito
bem!
Palmas.)

COMPARECEM
SENADORES:

MAIS

OS SRS.

Hugo Napoleão- Marco Maciel
- Carlos Lyra - Mário Covas
Meira Filho- Louremberg Nunes
Rocha.
·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) ~Concedo a pálavra ao
nobre Senador Ney Maranhão.
(Pausa.)

s. Ex.a
sente.

não se encontra pr-e-

concedo a palavra ao nobre
senador Roberto Campos.
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II - o ente garantido possua
capaciQade de honrar os compromissos assumidos.
Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior serão encaminhados ao Senado Federal, através do Banco Central do Brasil, devidamente
instruidos com:
§

s~

I --documentação hábil à comprovação da capacidade de pagamento da entidade garantida;

II - lei que autorizou a concessão da garantia nãO computada nos limites desta resolução e

I I I - comprovação da i nC r usão
do projeto no orçamento de investimentos das ~mpresas sob o
seu controle, bem como na Lei
do Plano Plurianual e na Lei
de Diretrizes Orçamentárias.

Art.
4~ A_celebração de operação de crédito, inclusive a
concessão de qualquer garantia, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelo Municípios
ou por suas respectivas autarquias,
somente
poderá ser
efetuada:
a) se
a entidade mutuária
e/ou a entidade garantidora
comprovarem estar em dia com
suas respon~ab i 1 idade _junto:

ao Tesouro Nacional (inclusive PIS/PASEP e Finsocial)
- ao Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS)
Ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS)
- às instituiçõés financeiras
oficiais federais:

se a instituição 'finaocei1 i gada à
ent; ._
dade mutuária e/ou à entidade
garantidora não estiver inadimplente em relação aos seUS
compromissos assumidos junto
ão Bc::nco_ Central do Brasf i;
b)

ra di retamente

§
2ll. .Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior,· serão e_ncami nh!:ldOS pel_o Banco
Central do Brasil devidamente
instruidos e acomeanhados de
toda a documentaçao exigida
por. esta resolução.

Art. 5A A realização de operações _externas de na tu.rez.a
financeira pelos estados, pelo
Distrito Federal, pelo municípios e por suas respectivas
autarquias. bem .como a concessão de garantias por parte daquelas entidades em operações
da espécie, qepende, ainda, de
prévia e expressa autOrfzação
do-Senado Federal.
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1) lei especffica autorizativa da operação;

j) pareceres preliminares da
procuradoria da Fazenda Naciona1, e do Departamento do Tesouro Nacional. na hipótese de
garantia pela União; e
1) outras informações que habJ 1 i tem o Senado Federa 1 a conhecer perfeitamente a operação de c_~éd i to.

Ãrt. 6~ ós Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas
respecti va_s_ autarquias
poderão pleitear que os limites fixados no artigo 3A desta
resoluç-ão sejam temporariamen.Parágrafo único, Os pedi_dOs te elevados, a fim de realizade autorização para a realiza- rem operações de créditO espeção das operayões a que se re- cificamente vinculadas e emfere este art1go serão encami- Preendimentos financeiramente
nhados ao Senado Federal ins- v-iáveis e compatíveis com os
objetivos e planos nacionais
truídos com:
desenvolvimento, ou ainda,
a) prova
de cumpri menta -do-- de
em casos de excepcional necesdisposto nos artigos 2~. 3~ e sidade,
apresentada, em qual11 desta Resolução;
·
quer h i pó tese,
caba 1
funb) ci:nál i se dOs--CUstos e bene- damentação. .
ficies económicos e sociais do
projeto a ser financiado pela
§
1~ A elevação_de gue trata
operação de crédito;
este artigo não podara ser- superior a 50% (Cinqüenta por
c) análise financefra da _o_pe- -cento) dos valores inicialmenração;
te atribuídos, ·em função das
diposições contidas no ar-tigo
d) análise das fontes alter- 3A desta reso-lução, aos 1 iminativas de financiamentO do tes que se pretende elevar.
projeto;
§.
2-':'- Os Pedidos da esPécfe
e) --aàta dO fflício do programa deverãq ser encaminhados ao
ou do projeto e informação so- Senado
Federal, através do
bre se o· mesmo está incluido Banco Central do Brasil,
insna lei orçamentária anual;
trui dos com:
f) informações
sobre o atendimento do disposto __ no inciso
III do art. 167 da Constituição e dos demais ·Jiffiites fixados nesta resolução no que
couber;

g) informaÇões- sObre
m'!'lnças do tomador e d_o
ttdor, destacando:

as figaran-

1) montante da divida interna

e externa.

2)
cronograma de dispêndios
aPós a manifestação. prévia· com
a dfv1da total, interna e
do Banco Central ,do Bras i 1, externa,
relativamente ao cumprimento
do disposto nos artigo 2A e 3~
3)
cronograma de dispêndios
desta resolução;
·
.com a operação a ser autorizad) com autOr i'zação 1 egi s 1 eit 1- da,
va especifica para a operação;
4)
comprov-ação da capa c i da de
·. e) após a autor i zaçáO do Se- de pagamento da operação,
nado Federa-l, nas hipóteSes
5) débitos vencidos- e não paprevistas nesta resolução.
gos,
§ 1~ Os estados. Distrito Federal,' municípios e respecti- -6) in~ormações sobre as dotavas autarquias. poderão .Plei- ções 9rçamentátfas re1ativas
·
·
tear excepcional idade rela,.tiva· ao proJeto;
ao
disposto _nas
alfneas
a e b , deste '• artigo desde, h) comprovação de que o proque tenham plano de pagamento jeto está inclufdo na lei do
ou roJagem de seus débitos a- Plano Plurian\Jal-· e na Lei de
provados
pelas
entidades. Diretrizes 'orçamentárias quan,Po for o caso:
.!Jlen.c i onadas.

c)

Novembro 1990

~r-

--.-.lei autor"izativa especí-

fica para a operação pretendi-

da;

II
características
da
operação: prazo. taxa de jur.os, encargos, cron:o-g--rama financeiro, etc.;

Iri ~ informações sobre a si-tuaçâO finance1ra do requerente; e

IV
manifestação do Banco
Central do Bras i 1 quanto ao
im~ctoda operação pleiteada
em relaçã-e~--ã política econômica desenvolvida pelo Poder Executivo à
época
da
sol i c i ta:ç.ão.

V - informações e documentos
previstos nos artigos 4A e s~.
desta resoluçã-o.
-Ãrt. 7JJ. OS--i ;tTITteS-ffX8:dos no
artigo 3~ desta Resolução não
se ap 1 i cam às operaç.ões de
crédito por antecipação dareceita orçamentária, nos termos
da 1 e i.

§ 1~ o mOntante das operações
por· antecipaç&o da
recelta
orçamentária não poderá ultrapassar vinte e cinco por cento
da receita l~quida estim~d~
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para o exercício financeiro
que estiver em curso. inclusi-

ve computada a receita líquiOa
estimada para a abertura de
créditos suplementares aprovados até a data da realizaÇão
da operação.

DIÁRIO DO CONClllliSSO NACIONAL (Seç!l.o ID
d) política. ·monetári_é;! adotada
pelo Banco Central
dn- Bra~il
por_ ~eterminação Qa.área ecOnõmica do-G:pvetnõ._Federal e
.
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I -estar cumprindo_o disposto n-o a:rt. ~1'2- da Cons_tituí,ç;ão
Federa 1;

I ! ~ _~e-star cümpr indo o di s--~e ~po§l çãÕ - d6 Bãrlco Centrá 1 p'osto
rio ar-t. - - -3s
eSeú
do Bras i 1 quan'tO à r::eafização pã.ráÇrafõ Ôrii Cô dO· -Ato=- dáS
da -~missão prete~di da·.
Dispo~ições
· Cor'lst_itucionàis
§ 2~ o dispêndio mensal, comTransitarias; e
·
---preendendo principal e acessó2.1l. os t-;-ture>soe que tr'ata_
rios,
não poderá ultrapassar este art i~O deVer~o gua-rdar
III -estar eixé·rcEH"IdO -plerrasete por cento da receita li~ equ_iva1~nc1a cOm os -tftulos me:rlte a compet~nçf a .. tr:i butár-i a
quida estimada para· o exercí- federa is e Seus -respect í vôS que lQe_ foi
confe_riQ~
pela
cio financeiro que estiver em prazoS: ___ qe r.esgate não poderão Cortstituição.
- · -- -·
curso,
inclusive compUtada_ a ser inferi ores
a ·se1 s· ··mes·es
receita líquida estimada pafã contados- da- data ·de-emisSão _Art.
11,
É vedado aos estaa abertura de créditos suple- dÇfs rêfª(i doS ~1;:! iul_os.
· dos, ao· Distrito 'F~der_al ,_ áQs
mentares aprovados atéª _data
mUni cfpi os e as_,Su_ãS f"e.sp-Ek.t i da realização da operação.
vas aut;:lrQu.ías assumi_r compro§
3~ Incluem-se nas d1sposimissos d.i r_et_amente com forne§ 3 2 A contrataç~g dâs opera~
ç5es deste artigo os títulos a cedores, prestadores de servi- --serem- -emftidos para atender à ços ou empreiteiros de dupllçõe~ de QL;le. trata ~st~_ --~rt i 90
esta cond1c1onada a dlsposiçao 1 iquidação das Precatórias. ju- ca:tas "_-pQ
outras __ operações
contida na alínea na" do arti- diciais pendentes de pagamen- sJmilares~- ·- ·go 4~ desta Resolução e deverá to,--ob-.feto do artigo 33 e seu
ser precedida da manifestação parágrafo único do ·At:o -das
··~t.-12. Ás -reSoLuçõBs-oõ- s~:...
prévia do Banco --centtal do O i__spos i ções·~
Cót:tst i t,uc i_ona J.s nado
Federal
aútorizativó;
Brasil quanto ao· seu enquadra- Tran~f~o~i~~· - para efeito _cfeSta resolução,
mento nos 1 imites estabelecilnél'ulrão.
ao
inér,_o$~
_as sedos
nos
§§
1.1:
--e
2.Q.guintes __informaÇõeS:
-.§
4~ Os títulos de que trata
precedentes.
o parágrafo_ anter·; ár ___ nã'õ -.se ·I-- valor dã .. oPé.raçlO-e -moeda
incluem nos 1im_ites previstos em que serão realizªQ~s;
§
4.Q. Entende-se como recei\a
1 íqui·da estimada, para
os e- no artigo 3-'" de,sta_ resolução.
feitos das operações -previstas_
II
~bj et i Vo da operaçãOg.ll. Q~ est'ãctos-;
b1 str:-i· · neste ar~igo, a receit~ totaJ toArt.
Federal. os municípios e órgão executor;
prevista para o exer·cfcio me:.. suas
respectivas
autarqu'i
as
,..II I
cOndições fi nanCe;_f.às
nos as operações de crédito e
remeter ao Banco Cen- básicas
da operaÇão";_ e_
-as alienações de bens estima- deverão
tra
1
do
S:rÇts)~ 1
i
rtf9r::'!la·ções
das para o referido eX:ercfcio.> mensais sob;re a pos1çao de
rv-=-praZO
pa_ra--0
exercfcio
§ S,g_ As operações de: que tr<:t- _seus endividamentos, indicando da autorizaç~o.
ta este artigo deverão. ser o- para '? conj_uryi;C? cie 9P,e:r:;aç_ão:
brigatoriamente líquidadas até
Art.
13. A inobservanciã das
trinta dias após o encerramenI
·o montante d.:i.s dfvi das· di sposi_ções da presente _reso~
to do exercíci_o ern_gi.,Je forem flutuante e conSo1 i dadas- in..: lução- sujeit~rá os ~estados, o
contratadas excetuada_s aquelas terna e externa;
-Distrito Federal, os municícontratadas no __úl i;_ imo ano de
pios e suas _rgspecti vas autar_mandato do Chefe d_o Poder Exe- ~n ·. :. Çronogramas de reemoo l so quias às saT")çBes pertJr1erltas,
cutivo. que deverão ser liQui(principal +encargos) das re- cabendo_ ao eanco __ c;:entral do
dadas no próprio exercício.
feridas dívidas, inclusive a- Brasil exf?rcer a competente
fiscalização,
no âmbjt9 _çlos
quelas vencidas e não-pagas;
Art.
8-'" Os t Í 1;;_ii1_os 08 cffvída
mercados financeiros e de capública dos estados-; d.o Dis-_
nas formas previstas
IIl
- _sfrltese .da __ execução pitais,
tri_to Federal e _dos mun-icfpios orÇamentá r fã ;em lei.
·somente poderão ser l_çmçadoS,
ofereci dos pubJ i_c_a_mente __ ou ter
Art.
2.1l. Es:t_a resolução eqtr:-a
IV
limiteS e condições
inic1ada a sua colocação no aplicáveis, valores-- autorlza- em· vigél~ na dãta
de_ .-sua.
·pu
o
1
i
cação
-~
·
mercado,
com_ rendi mentes pré- dos
--·e
valor~~
já
fixados ou pós-fixados, depois comprometidos.
Art.
3~ Revogam-se as dispode
previamente
autorizados
pe 1 o __ Senado Federa 1 .
sições em contrário.
§
1.Q. o Banco Central doBra§
1.Q.
Os- pedtdos_ da espécie sil prestará informações menJ~stificação
deverão ser encam1nhados ao sais ao s_e:nado Fe.cl_era 1 sobre a
Senado Federal através do Ban-· posição de -endividamento dos
o p-r-eSente pf"'rOjeto -tem três
co Centra 1 ·do eras i 1 , com i n- estados, do Distrito Federal,
formações deste último sobre: dos municípios e de suas res- Objetivos pr_incipai_s. _ 0_ pripec~ivas autarquias.
meiro e deles -~--o aprimoramento -da técnica ·-1e9íslativa da'
a) quantidade de
títulos da
§ 2~ As entidades__ a_ quese .re- Res.o_1 ução n~ 94/89 _. que o Seespécie já emitidos e perfor'fere e_ste artigo remeterão ao nagg_ .f.e_d~ral_. ~eve gve_ aprsn.,o~r.
mance dos mesmos junto ao mer- Senado
Federal,__trimestralmen-- hos ---o-ltlmos__tnstantes da _ses;":'
cado secundário,
te. Crõ-riógrama f f si co e fi nan- são l8gislativã Passada,: e-.
isso·. foi possível um meb) perfil do endividamento da ceiro dos _erojetos financiados por
lhor ordenament·o jurídico; o
entidade emissora após a efe~ P~~.oe~raça~-de Crédito.
se-gUndo_. e ta 1 ve.z. o mais i tntivação da emissão de títuloS_
pretenc;!ida,
.Art_.
1_Q~.
S~o
cOndições portante é a- d~mocrat i zação do
1ndispensáve1~ a
autorização crédito público, fazendo com
c) política de endividamento para _a realização das opera- que os pe_quenos ~-municípios e
menos endivi_dados.
mobiliário prati-C:adá Qelo Go- çõe~ de crédito de_ que trata estados,
verno Federal à época da soli- est~ resollrção qüe os estados, não fiquem impossibilitados do
·acesso
·
ao
crédito, Em_ outrascitação de autorização para a o D1strito Federal e-os municipios demonstrem:
-- Palavras, a nova emenda não
emissão pretendida.

r

-s-

-o

e
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privilegia ninguêrii: Ao re_vés
estabelece regras _mais ju_stas
para todos os ente~ _públi __çqs.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sou,sa) - O projeto 1 idO - será
publicado e remetiç:lo à comissão compe_\~n~_· ___ (P~L!_sa.)

Pela Resolução n~ 94/eo; em
vigor, os entes públ_icq_s que
_$6bfé a mesa_, çomuniCaçãp qu_e
-l"ida
peloSr..
1:g_
não possuem ficam sem ter Como se-rá
,. _,_-.....~-~
financiar as suas ativ1dades, SeCt_,e;:tâ}·5_o .'"
pçr força, exatament~. d9 c~f
terio adotacto por .esse dlploma
É T'i da- a se:gu-i n"te
1 ega 1 ,
que _ es tab~ í ece _ ·qué o
mon·tante máximo permi t í do para
Sehhor Pres_ld~nte:
o envidarrter:'tO éi baseado -"C?_~tg;;.:
Comun i có- ..._ê:ruê·---"'a lJ,iff'-f'f r desta
tal da d1v1da acrescido dê 10'}.,
da receita 1 i qui da.
· data passo a __1nJegrar a bancada do Partldõ d~~Reconstrução
Conseqüentemente, quem deve Naci anal - PRN.
muito, pode contrair
novos
Sa 1 a -----das---=,-s-es·sôes, :21 de nograndes emprést.i.mos. Ouei!J pou__ de _
1990.
co deve,
quase
nad'ª-.
pode vembro
conseguir.
~enador~RachlC_Sal~~nh?_Der~i.
•r

-

Como se pode observar, o critério adotado, além de injusto, e totalmente contrário aos
mandamentos
~conõmico-finan
ceiros da _boa aOministração
pública, traduzidos no§·d1spO':"''
sitivos
constitucionajs que
obrigam o exercício pleno da
competência tributária.

o

terceiro diz resp?ito às
prerrogativas do Senado Feder a 1 que são restabelecidas,
dóS
mantendo-se a harmon_i á
poderes.

o

----

O __ SR. __ PRESIDENTE (Pompeu de
sousa) -_ 0-Exped'iehte 1 ido vai
à. ~Pub_ 1:1 cãção ·-·· ( Pa,l,.!sa . )
~A Pres 1déncj a ['ecebeu, do ·Gov'ertiã.do_c do · _Es"t"ádo de Mi nas
Gerais, --o -of_fcro ry12 -S/55.-_-de
1_9.90 ('nl2 51 ;i/9"Q. na· origem),
·s~o 1 i c i tar'"ldo ,_
nos termos do
art . 9-'" da Resc 1 ução--. n.s<- 9-4 .--de
1-9_89_, rio Sena_do Feder_a1, auto_{l_?asão_ para q_L!e o ESiadç> __ de
M::Lnas·~-- Gerais
possa emitir
5':'9õ2 . ·s-1 6 . 993
( OTt~o b i 1 hõe:~ ,
rioVecetitõS e ofte-nta -e· cfcd S
milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e noventa
e três) L~tras Financeiras do
Tesouro daquele estado - LFT-MG.
~- Coini SsãÕ -de-- Assüontos Ecõnõm1cos, ondé aQuardará a complementação
dos
documentos
necessários, inclusive a mani·festação do Banco Central do
Bras i 1.

Pelos cr.itérios a_dotados pela
Reso 1!-lção n-'" 94/9Q-. · o Senado
Fe·dera 1 deu uma aVtor i zaçâp em
aberto ao.s granç:les devedores
(cerca de 80% do crãdito pú~
bl i co está co11csm"t;r.ado- fi!!.!Tl quatro grandes devedores) e possibilitou_ que os mesmos fizes~
sem
política monetéria, ao
contrário do que dispõe
a
Constituição que· delega, com
exclusividade,
a
po1ítica
Na sessão de 29 de out-ubro
monetária à União, Esse fato -últi~o.
o nObre Senador Amir
ocorre quando os estados e mu- :Lando
à Mesa solinicípios emitem tftu1os- com citação encaminhou
sentido de
ser
venci menta i nfer 1o r a 6 meses .. criada umanocomissão
de senadores para acompanhar o -inquéri-Essas anomalias, além de se-_ to policial visando a apuração
rem danosas do ponto de vista da. morte Qo Senador
01 avoeconómico,
vem trazendo ao ~Tres.
mercado f1 nance_i ro grãves pE:r- ·
turbaç§es, seja pela exagerada. -Na oportunidade, o nobre See 1evaçao na taxa de juros
nado r so11_ ci tou a apreciação;·
procura de dinheiro pelos go-· :da matéria em rerenme de ur~en
vernos estaduais, via títulos cia, ouvida, entretanto, a Co- e conseqüente vulnerabilida- missão de Constituição, Justide dos bancos estaduais.
ç~ e Cidadania.
o Presidente
da· Comi ssãà de Constituição, :
Por último devemos. acresct;!n-~. J.ust.i ça e Cidadania, encamita r que o SenadO" FéClera 1 aút'o- nhou. à Mesa ofício informando
riza de plano operações roti- ter a referi.da comissão delineiras que estejam enquadraGas berado que:_
dentro de um perfil de boa administração pública,
reser-,ua) nã:O há inconstituciovando-se para deliberar sobre
_nalidade ou ilegalidade na
·os casos de real urgência e
·criação da aludida cernis-excepcional idade como não po-são, podendo a matéria ser
deria deixar de ser.
submetida à apreciação do
p-1 enár f o, nos termos
do
Sala das sessõe·s-. 21 de noart. 48, n.l2. 33, do Regimenvembro de 1990. - senador Ney
to Interno;
Maranhão.
b) os trabalhos a serem_
• (À Comissão de Assuntos
empreendidos pela comissão
Econ.õmf cos_.)
deverão
se
r~yest i r
de-~
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car-áter in-format-1'110-,
uma
vez_ que a __ lei processual
penal veda aos membros da
m~esnià
i titerv'i r·
no Processo."
·Assim sendo, -a Pres_idêncja
submete
à-de1 l_beração
do·
Plenário a solicitação do senador Am1 r Land.o, de c r i ação
da comissão..
Os Srs. Seh-adores que _p aprovam queiram permanecer sentados.. ·(.Pausa.)
Aprovada.
Em cumprimen~o-à de1iberaç?o
do Plenario, ã Presidência desfgna· -os -sena(fore_s Mare-io_ La.cer-da, Márc1 o Berezosk 'i e Mar-condes· Gadelha para comporem a
comLssão.

PRESIDENTE (Pompeu de

. O SR.

Sousa)"- Está .. esgotãdO o~ pe:rf'õdo dest-inado ~o Ex-pedien-te ..
Pãssa-se· à

ORDEM DO CIA
Sobre ~ mesa., ----r~~uer i ment~
que ser a 1 i do pe 1 ó Sr. __ 1.!2. _
Secretário.
É

1 ido

seguinte

~

aprovado

o

REQUERIMENTO

NO 438, OE 1990

Nos
termos
do art.
175,
alínea d , do Regimento Interno, reque i r o i nversão _da Ordem
do Dia, a fim de que a· matéria
constante do item 4 seja submetida ao Plenário em último
lugar da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 21 de novembro· de 1990. -Senador
A-

fonso Sancho.

O SR. PRES-IDENTE (Pompeu de
Sousa) -_Aprovado o requerlmento, fica feita a inversão
da
pauta,
conforme
o
requ~r'ido.

Item 1:

PROJETO DE LEI DO DF
N.s< 48, DE 1990
(Eirl regfme de urgêrlCia,
nos termos do art. ~36, c
do Regimento Interno)
Votação, em turno único~
do ProJeto de Lei do DF n
48, de 1990, de iniciativa
do Governador do Distrito
Federal, quê altera dispositivos das leis que menciona e ç:lá_outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, SOb n~
318, de 1990, da Comissão
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-do

Federal.

Dist~ito

A di seus são da matérfa fel
encerrada na sessão ordinária
de 5 do corrente.

Sobre

que será

a

mesa.

1 i do

Secretário.

requerimento

pe 1 o

1 ~

Sr"'.

É 1 i do o segui rlte

REQUERIMENTO

NO 439, DE 1990
·Nos

terno

termos
do

do Regimento In-

Senado

Fed_era 1

(alínea c do art.
312), re·queiro destaqueA para rejeição, do art. 4 do Projeto de
Lei
do Distrito Federal
nA
48(1990.
Brasfna,

1990.

Bisol.

O

SR.

de nóverilbf"O

21

Senador

~osé

ae·

~aula

votação

o·

projeto,

prejuízo do destaque.

Os
vam

posteriores. 78
dezem-~
Dro de 1989, e dá outras
providênclas.
a1~erações

e BO , arri:::las de 29 de

matéria vai à Comissão Dia redação final.

retor·a~.---para

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

o Senado Federal

decr~ta:

Sousa) - Sobre a mesa, parecer
Art.
1~
A
Classe Única do
-da Com-issão Di retora oferecendo a redação final da matéria~ Cargo de AÜx i 1 i ar; da Carreira·
Apoio às Atividades J.urídicas.
que será
lida pelo sr.
1
·criada pela Lei nR- 43,_ de
19
Secretário.
de setembro de 1989, Com as
alterações posteriores,
passa
É lida o seguinte
.a
se
consti.tuir
de seis
..·.. -- ~ PARECER
padrões.
NO 372, DE 1990
Art. 2~ As Tabilas de EscaloDa c_omi sSão Di reter a
namento Verticalk a que sereferem
as Leis n s 78 e ao. de
Redação final do Projeto 29 de dezembro
de 1989,
são
de Le1 do DF no 48, de alteradas
na forma constante
1990.
dos Anexos I e II desta lei.

t.. Comissão Di re_tora ·apresenta
Art.
3~
O enquadramento dos
a redação final do Projeto
de
do DF nR- 48, de 1990, que. integrantes da Carreira Apoio
Atividades J_ur'Ídicas é almo di f 1 ca d 1 spos 1 t-i vos -das L eis às
Anexo I I I .
nR..s 43, de 19-9-89, com a l te- terado na forma do
rações posteriores, 78 e ao. desta lei.
ambas de 29-12-89, e dá outras

PRESIDENTE jPompeu de .Lei

Sousa)- O requerimento lldo
será
submetido ao Pl_enário
oportunamente.

Em

19 de setembro de 1989, com

Fica reTe-itad_o_ -o- art. 4.c; do
proj etc..
A
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sem

(Pausa.)

Srs~

Senadores que o aproqueiram permanecer sen-

tados.
Aprovado.

Em
votação
(Pausa. )
.

o

destaque.

Os Srs. Senad_ores que o aprepermanecer
vam
queiram
sentados.
Aprovado.

providências.

4~

Art.

Sa 1a

da
ComíSsão
- Iram
Sarafva Presidente - Pompeu de
Sousa -~Rela_tor- Antônio Luiz
Maya - AUMlO Mello.

. ANEXO AO PARECER

1Q, 2Q e

gem a

1~

5~

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

Art.

N" 372, OE 199Ô

sl~çõe"~

6.c; Revogam-se as dispo-

,
Redação f t n3. 1 do Proj etC
O
SR.
PRESIDENTE
(Pompeu
de
de L..e1 do DF "" 48~
de
1990, que modifica disposi- ·sousa} -- Em d'fScussão) a reda.tiygs _d~s L,.~ts. n~~- 4:3,
de' ção final. (Pausa.)

....

.

. l tel a• 11'1/Q J
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desta lei
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Cl\~REIRA/CARGO

- Fiscal do Obras
- Fiscal do Pos_turas
- Fiscal de Concessões e
Permissões
- Inspetor Sanitário

I

c r. ASSE

- Assistente

PADRÃO

III
II
I

130
125
120

1•

IV
III
II
I
IV
III
II
I

11 o
105
100
95
85
80
75
70

v

00

,.

IV
III
II
I

60
55
50
45

'Especial

III

130
125

1•

II
I
IV
III
II

2•

I
IV
III
II
I

v

,.

IV
III
II
I

~ni..cà

- Auxiliar

ÍNDICE

Especial

2•

1\_POIO _ÀS.
2 - CARREIRA
ATIV!D.<\DES ,TU"R:Í:DlCAS
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A N E X O

II

de

de 1990)

de

Lei nQ 080/89 )

PADRÃO

CLASSE

.ARRE IRA/CARGO

III

Espe-cial

I - CARREIRA FINANÇAS

II

'E CONTROLE

r
- Analista, de Finanças
e Contro~e

VI

1•

v

IV
II-I

II -

ÍNDICE
220
215
210
195
190
185
180

II

175

I

170

CARREIRA ORÇAMENTO
~

Analista de Orçamento

2•

VI

!55

v
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IV
III

. 145

II

I
3•

IV

115

III

110
105
100
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I
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ANEXO I I I
de

(Art. 3•. da Lei n•
SITUA~ÃO

CAilllEIRA

CARGO.

ANTERIOR - LEI

n'

III e IV

III

l'

II
I

II
I

21

IV
III
II
I

IV
III

'

'

PADJiÃO

PADHÃO

'
APOIO 1ÀS
ATIVIDADES
JURÍDICAS

SITUAÇÃO NOVA

78/89

CLASSE

ASSISTENTE

n

CLASSE

IV
III
II
I

IV
III
I e II

l

CARGO

ESPECIAL

tj

o

~

;I til

l'

ASSISTENTE

I

v
3•

l:l

de 1990)

de

"'o

'Z

~

'Õ

2'

z

~~

v
IV
III
II
I

..

IV
I

• vIIl
.II

ÚNICA

AUXILIAR

31

VI

v

IV
III
II
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f
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I
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I
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-
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~

~
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~
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.
Os Srs. SenadoreS qUe' a apro-

vam

queiram

(Pausa~)

sentados,

permanecer

Aprovada.

A matéria vai à sanção do Sr.
GovernadOr
do
Di strj to
Federa 1 .

O

Sr. Jutahy Maga 1 hães - .Sr.

Presidente,

ExA
fizesse
abstenção.
O

SR.

gpstaria

constar

que

V.

minha

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa).- Será atendida a sol i-

citação de V.

Ex~

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N-2.- 1 28, DE 1 99 O

-

(Em regime de urgência,
nos termos do art.
336,
.c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do
Senado :~a 128, de 1990, de

autoria do Senador João Lobo,
que dá nova redação ao
art. 3 2 -da Lei n 2 7.940, de
20 de dezembro de -1989, que
institui a taxa de fiscalização dos merc_ados de t í tulos e valores mobiliários e
dá
outras
providências
(dependendo de parecer).
Solicito ao nobre Senador _Ronaldo Aragão o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB RO. Para emetfr parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto de lei sob exame tem por obj e ti v o_ ret·i r ar do
campo de incidência da taxa de
fiscalizaçãO dos mercados de
títulos e valores mobiliários,
c r i ada pe 1a Leti njl. 7. 940/89,
as sociedades beneficiárias de
recursos o r 1undos de i ncent ivos fiscais.

A nova redação c:to ar·t i go 3.11.
da lei 7.940/89, pr-oposta PeloProjeto. si mp 1esmente supr í-me
da redação _o r j gi na 1 a expressão "e as sociedades beneficiarias de recursos oriundos
de incentivos fisca1.s".
O autor do projeto, ·c,-. iluStre·
Senador Voão Lobo, assim se
man-ifestou· a·o justifi.cá-lo:
"A Lei nA 7 .940, de 20 de
dezembro de 1989, que instituiu a taxa de Fiscalização dos· mercados de títulos
e valores mobi_liário:s teve
origem em projeto de lei do
Poder Executivo. Na exposição de motivos que acampa-

I
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nhou ·a_ projeto argumentava- da Comissão D_i retora oferecense "_que a medi da proposta do a redação final .da matéria
reflete, em verdade, a va- ·que será - 1 ida pelo Sr.- 1 1
lidade do princíQio da jus- Secretário_.
tfÇa tributária.- porquanto
É
lida
a
seguinte
impede que toda a sociedade
brasileira seja .chamada a
PARECER NO 373, DE 1990
contribuir para a manutenção de um órgão fiscaliza(Da COmi s·são o i retor-ã)
dor. cuja competência está
imediatamente restrita ao
Redação final do Projeto
setor de títulos e va1o~es
de Lei do Senado ng 128, de
mobiliários, ç_ujas __ pess9as
1990.
que n-e1 e atuam encontram-se
p1 enament_e
capacitadas a
A Comlssão"' Di retora apresenta
atender a esse ericargo".
a r e dação fi na 1 _do Proj etc de
Lei do Senado_ nQ 128, de 1990,
Es.sa argumentação é per- de autoria do Senador João Lofeitamente válida para os bo:. que dá nova redação ao
agentes enumerados no arti- art. 3Q da Lei nA 7.940, de 20
go 3~ da lei 7.940, que se de dezembro de 1989, que insquer modificar, exc~t9,P~ra titui a TaXa de Fiscalização
as sociedades benef1c1ar1as dos
mercados de títulos e vade recursos oriundos de 1n- lores mobiliários e dá outras
centivos fiscai_s.
provid~l}~ia.s.
"Ora, quandO se entendeu
oportuna a crfação dos incentivos reg1ona1s a exemplo do Finar, optou-se por
sacrificar parte das recei--üêls tributárias em benefício daquele objetivo. Não
faz sentido agora sacrificar __ __ as
empresas
·beneficiárias com recursos
de friCeflt i vo_s f 1sca i 5 Com a
cobrança dessa taxa. Seria
anular, em P.art·e, b i"ncent·tvo c_oncedfdo."
E·ssa argumentação nos parece
perfeitamente
convincente,
pelo que nos manifestamos favoravelmente ao projeto
de
1~1, qu~nto ao mérito.

Sala de Reuniões da Comissão,
21 dé r'lõVenibrO de 1990. - lram
Saraiva, Presidente
- Pompeu
de Sousa, Relatar
- Antônio
Luiz Maya- Aureo Mello.
'ANEXO AO PARECER
N 2 37S, OE- 1990
Redação final do Projeto
de Lei do Senado nQ 128, de
1 990 ,
que dá nova redação
ao art. 3Q da Lei nQ 7.940,
de 20 de dezembro de 1989,
que institui a Taxa de Fiscalização dos mercadçs.~e
titules e valores moblllariOs e dá outras providéncias.
O Congresso -Naciorial decreta:

Art. -11<. o art, 3.11. da L.ei n.!2.
Por outro Tado.: a proposição
atende aos requisitos de cons- 7. 940. de 2_0·- dé- dezembro de
titucionalidade e juridicidade 1989. . passa -a vi gorar com ae está redigido dentre da boa seguinte redação:
técnica legislativa.
"Art. 3.Q. São contribuinManiféstamo-nos, pois, favo~es da taxa as pessoas
naravelmente à aprovação do Proturais e jurídicas que injeto de Lei do Senado nQ 128,
- _tegramo_ sistema de distride 1990.
buiçãO"-de
valores
mob 11 i ár i os, a_s companhias
É o parecer, Sr. Presidente
abertas, os fundos e sociedades de investimentos, os
O SR. PRESIDENTE.(Pompeu de
adm1n1stradores.de carteira
Sousa) - O parecer OConcluf fae dép6sitos
de
valores
mobiliários, os auditores
vorave1 mente à matéria ..
independentes,- os çonsultores e analistas de valores
·Passa-se à discussão do pro-j etc, em turno ún 1c o .. (Pausa. )
mobiliáriOs obri~ados aregistro na Comissao de Valores_ Mobiliários- CVM."
Não havendo quem. peça a Palavra, encerro a discussão.
Art. 2~ Esta lei entra em ViEri'l votação.
gor na data de sua pub1icação.
~'"Art
... 3Q-_ RevoQ_a_m_-se as dfspOos Srs. S9ri6doréS QUe o aprovam queiram permanecer sen- síções em contrário.
tados. (Pausa . ) _
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Em discussão a redaAprovado.
ção final. (Pausa.)
A matéria vai à Comissã_o DiNão havendo quem peça a pa1areter-a. para a redação final.
·vra, encerro a diScussão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Sobre a mesa. parecer
Em votação.
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ou
locais de fala
os Srs. senadores que a apro- =países
vam
queiram
permanecer portuguesa. O concurso será
rea1izado,
·sempre,
nodia21
sentados. (Pausa.)
de junho, dat~ do nascimento
de Machado de Assis, e o prêAprovada.
mio
será
estipulado
pela
A matéria vai
à Câmara dos fundação;
Deputados.
c) distribuir, anualmente, às
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de bibliotecas
dos países e
loSousa) - Item 3:
cais onde se fala portUguês,
as melhores obras .publicadas
Votação,
em turno únicO, no a·rasil ..
do Projeto de Lei _do Senado
2
n 299, de 1989, de autoria
do Senador 0oão Menezes,
Art. 2 2 Para instituir a Funque cria a Fundação Machado dação Machado de Assis, o Pode Assis e dá outras provi-· der Executivo, através do Midências, tendo
nistério da Fazenda, destinará
o lucro 1 iquido do primeiro
PARECER,
proferJdo
em sorteio da loteria de números,
plenário da Comissão
denominada
SENA,
realizado
após a publicação da lei.
de
Educação. pela
inconstitucionalidade.
~ 1~ Cinco por cento do lucro
l1quido de todos os sorteios
A discussão da matéria foi
da_ 1 o ter i a d~ números, denomiencerrada na sessão ordinária nada SENA, serão por dois anos
de 30 de outubro último.
consecutivos
entregues pelo
Ministério da Fazenda à FundaPassa-se à votação do proje- -ção M8chado de Assis, para a
to, em turno único.
fo~mação de seu património.
Os Srs .~ Senadores que o aprovam
queiram
permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao arquivo.

É a seguinte
rejeitada:
-

a matéria

PROúETO DE LEI DO SENADO
NO 299, DE 1989
Cria a Fundação Machado
de Assis
e
dá
outras
providências.
O Congresso Nacional decreta·
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Sobre a mesa , requer i menta
que será lido pelo Sr.
1~
secretário.
. 1.1 do

É

seguinte

_e

a:prov_ado

o

REQUERIMENTO
NO 440, DE 1990
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do art.
279 do Regimento Interno. requeiro adiamento da votação do
Projeto de Resolução n~ 55, de
1990, a fim de ser feita ha
sessão de 6 de dezembro de
1990.
...-.
~

Sala _das .~ões, 21 de novembf"'e--... --.ee....
1990. ·Senador Odac"fr
Soares, Líder
do PFL.

O SR.

PRESIDENTE (P-ompeu de

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de
Item a:

Sousa) - Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, a ela retornando
na data fixada.
Sousa) -

2~- o _Ministério da Fazenda
Discussão, em turno único. do
também· devere§ entregar à Fun- Projeto de Lei do Senado n 2
dação
Machado
de
Assis, 155, de 1990, de iniciativa do
cinqüenta por cento de ~odes Governador do Estado do Amapá,
os··s_orteios dos jogos admini-s- que estima a Receita e fixa a
trados pela União, cujos· prê- .Despesa do Estado do Amapá
mios não tenham sido reclama- para o exercício financeiro de
1991, tendo
dos. pelos ganhadores.

· §

-Art. --;3 2 A F\Jndação Machado de
Assis será presidida pelo Presidente da Academia Brasileira
de Letras, q-ue no prazo de 120
(cento·---- e
vinte),
dias,
elaborarâ e -fará
registrar
seus. estatutos.
Art.
vigor

42

na

Esta lei entrará em
data
de
sua

PARECER,

sob

199o-. da Comissão

n 2 334, de

- de Distrito Federall
favorável ao projeto e as
Emendas de n~s 1 e 2-0F.
Em discussão o projeto e as
emendas, em turno único.

Não havendo quem peça a palapubU_~ção.
Art. - 1 2 O _ Poder Exe.cut i vo,
vra.
encerro
a
discussão.
cento e oitenta dias a partir
Art. -s 2 Revogam-se as dispo- _ (Pausa.)
da publicação da presente lei, sições em contrário.
instituirá a Fundação Machado
Encerrada a discusSão,· paSsade Assis destinada a aprimorar
O SR. PRESIDENTE (Pqmpeu de se à votação da matéria, na
e difundir o uso da
língua.- Sousa) - Item 5:
forma adotada pela Comissão Qo
portuguesa,
devendo
para a
Distrito Federal.
consecução deste objetivo adoVotação,
em turno único
tar o seguinte:
do Projeto de Resolução n~
Em votação.
55,
de 1990, de iniciativa
a) organizar cursos sobre a
Os Srs._ Senadores que a aproda Comissão de Assuntos Evida, a linguagem e a obra de
conómicos,
que estabelece vam queiram permanecer senMachado de Ass1s, inicialmente
condições para a renegocia- tados. (Pausa. )
nos países e locais onde se
ção
da
dívida
·externa
fale o português;
brasileira.
Aprovada.
b) instituir
anualmente um
concurso 1 i terári o premi and_o a
melhor obra em língua Portuguesa, prosa ou verso.
publicada no ano anterior à data da
realização dõ concurso
nos

A discussão da matéria foi
encer-rada na sessão de 29 de
ou~ubro
último, tendo .sua votação sido adiada para a presente sessão,
nos termos do
Requerimento n-'1. 392,· de 1990.

A matéria volta à ComissãO dO
Distrito Federal. para a redação final.

É a seg~inte
aprovada:

a matéria
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2.1

·.Estima., Rcc!lilJa e !b& ~ Dell-p_oaa do E~t:_ado ~~-~A~Á_P!,~
ra o exet·crcio fin<'lnCt<irQ da 11191.

- IIBSI:'ES/t.S CORRENTES • , ••• , •••••••

13.222.187.000

;. ltln•oa.l e Encat:qos Socids.....

7.31.9.707.000

: .nu:os e Enc&rqos da D!Y.I.d,,.' Int.o!'!rnll
.• all:tras Despesas Cot:rentes ••

4

45.000.000

s."as7 • .cao.ado

•• 4

Art. 111 - o orçM'<'!I'Il.O ~o E:~~_t..ado do Am11pá p.a.ra o exer;e{eio
finllnceiro de 't9'H, eon_s!d"r:mdo aa recei,tas do Teo.souro Estadual
F<:~nt.~·s.,

de outras

ostim"' a receita e

Cr~ 22-.0!l$.987 ;000, 00

!bc:~

(V!.lfl'E-E LJOTS'" np;;nões,

NOVECENTOS E OtTE:NTil. E SETE MIL

G

2.2- tiESl'ESAS OE CAPITAL ••••••·•·••

8.60Z.700.000

w

DnYestilllCptos •• ~ ••••••••• ~····

7.UJ.lOO,ÕOO

~

:cnr:.er:eÕet; Financeil::a:S ....... ..

-

~rtiz.,.çio da. o!~ida -Xntern",. ••

JS.ISOO.aoo
2ls.ooo:·aao

- ttt.ltrll.s Despe!'-as de Capital ••••••

690,000.000

A despe:s111
!lOvr.NTA E CiNCO MILHÕES

CRU:r.EH~OS),

Art. 2~ -A reecit.s d.ec.orl(!trá ~ arree11.dação~do: Tribut-o~, O
?::::.0::::>.:.;:: :::·.!L,." .. -' ;-...;..;..,;,t<l.o ,:..,,~eh~ •.,~,. ..JU_ ...... piT.ol 1 _'la

!<'Yr'l'!la o::ll'.

-ReSERVA DE CONTIGÊNCI-'

1-e-;!:.:,

laç:ii:o.:liq<:'nt~, rcl1ocl.onada no ll.l'l<!'ltO r, _ele acordo com o sCg_Lil~t_e áe_!

-

l\C~\~'1~ ~ Cont.io;Õnei:t

dobrAmento

ct"~
(arr~ços d~J

'!'O'I'AL

1;oo

~'"io

22:095.987.000

CERAL . . . . .

de 1990}

l• Rcc'EITAS 00 TESOURO •••·····~· 2l,095_,1}47,000

Po.

imlireta

1.1

~

JIEC!!tTAS CORRENTF:'!S ••••• -~. lG.liS7.287.-0'00,
lll!!cft>ta Tribllt.Írll\ •••• •.••

2.574,000,000

Jleeelta P4trimc:onlat.......

115S.ooo.coo.

ll:eeeitas ee, Serviço:< ••••••

12.000.-0"00.

daboraC!os em eMro~·midado cOJm a legi.,laçã~ vi9cnte e

4ev•rio •pr•s•ntar. no ,:;:u• couber,
=

~

"-

--

-111

r~e•m.a r(JrtiW!. do Orç•~nto

-- -

-

4o I:•~a4u, .•cn<lo ap.-o1ta<lo• po.- Oco:oret.o do_Chc-fo;

--

Cl!u:al
-

do ~od<>r E><ocut.iYa.

Ar:-t. SI - 0 Poõotr ll::o:~eutivo, n.o•int.QZ"&Sile da Admini:sttaç:iia ,
poder;,- rlo.•dgna.- ~ .. ~ãooJ pllr«' movim.,ntar duto~çõc-s .atribui<k.s

AS

t=nid.:r.-

d.,,. Orça;._q-t]~i~• confoE"me 4h{lêie Õ f,u.l<;~.-a[OJ -Úuico do a'rtigo l4, da
tA!.
l.,l- JtECl::n'AS OE: CAPJTJ\to •••· .-.

Ôpct"açõos de Crãatt.:O~ .-.,;.

:zo-o ~-oiió.~ ooo.-

lll.lena-;ão- de B<lns._. ~· ._ •••• Tx-an:shJ:inci•a c~;~.pital.....

reder:-o~~l

6.ooo.oCio

n•

.

4.J20, de 17 de llllU"ÇO de 196<1.

Art. 6• - O Poder executivo tom.1râ as 1':\:_:did..,s uc:c:cs~Ãx-i.u p~

5.928.700.POO

TA aju111tal: O !luxo do111 dispêndio{; ao !lux<> -dos ingr .. sso;,

-111

fi•

de

·~nl . •r c• equilÍbrio o~ç:a•1wnt.ieio.
A:rt.. 71 -No cur:-sb d.a eJCecuçio_ o:rç;•mcnt.irJ~;~., o Poder E:o:e<::utivo

5.722..~7-00..ooo·.

•utorh:ado a rcalh•x- Oper-ações dot crêdito, por onte<::ipação Cio Receita,
Art.

a•- A despesa será t"eal1zada ses,undo a discr!mfnaçiio cen!_ atê o li111ite de 25' do .total da de11peaa !~xadi nesta t..el..

tant" do Anexo II~ que apresenta a sua compos1çiio por Função."' éra:ãos e s~
Art. IIi - Sem -pnejui:.:o do disposto !lo 4-rtiqo an~;erior, à
sundo a!l tontea de recuraos, cont'orme o seguinte desdobromento:
Ch•fe 00 Fod~r Ex.ecutiv" autoriu.do a l:'<"ali:.:~tr Ope-cações--d.t C'rédito

I!;-

tern.a• co9111t•ntes desta Lei, 11tili~ando como ronte compensatória, recuE,

·---------~---------------~--"C<ri!-..''"'00
~- ·11o-.- d.ect>rre-ntes dCI financiamento• contratados pe~.o Governo- do Estado.
:e: S P E C I F I C A C, X O
T E-S O U R 0
. Art. 91 - Ao re11..1üar Operações: de cr:édlto -P~'r- ant.ecipaç:iio dl:l t_!

-----------__:-------~-----------=~c.ltã -~ Op.;~açÕc•
A:sse.,blé.ta L&!l:fslativa
Tribunal de CDi!ltas
'l't"ibunal de J~Atlr;a.
Cll.b.!nete Clvll do GovernadorProcuradoria ~ral do E~!:'a<.to
- G.al:lineto MUltar do Cov~rnador
- Auditoria Cet"al do Estado
- Secretaria de .'!:ttado dr.' Assunto!lõ Ext~aord1nar.lo:s
- .:;.,.c,·e::.arin .::;:;. .:-=:::!.r:.i:::t:-ar;-3.<:>
-"Secre-taria. de lõgrieultura o; Aba~t:ect111ento
- Secretaria de P'l.an,jarnento c C_oot-_de:-.ação Ceral
- Secretal"'ill de- ll:iuco.ção Cultura o E3portus
- Sec!:'fltllria da i:ll:..cndo.
- Cóordenadori.a l!l:<.lndÚstria, Comérciõ ã .-urismo
- Scteretari&. de :!'.aÜde
--Secretaria de .!lustiça e Segurança PÜblica
-· Se-cretaria de Q)ram e In!'ra-Estr:'lltura
- Secre-taria de T:labalho e da.Pro~ção Social
- Coordenndoria ..E:.L·t;l.::Jual do Meio Ambiente
- Coordenador ia ~ual de ''I'ert-as

1-40.000.000

-

~-45.000.00_0
~lO,QOO.OOO

1-4S.500.000
_78.000.000

C!e Créd(t.õ a -que :;e- ,r.. rcr:-em,

uS.,e.cti.v'a!'len~e,

l'ls art!,

<JO• 7a e a a· deste. Lei, i-ic,;., o Cher e do Poder Executivo autoriz•do .a co_!!
ce-d•r qar.antia11, medl..;.nte vinculação-de parcehs de rr:cu,·:fl:os 'o:>riundos •
>
do .Fundo de Participação &Js Estados e Distrito·F~det.!&l, Impo:oto 111obre
o_per_açõea Peiãti_vas à, Cir~ulaÇ~~- de ~~t~-ad.oria; ~-~,obre Pr~-.!S~_a-ção __-- ·de
_T~o.nsport.es

rn,tErmunicip.o~l

15.000.000

Serv-.i.ç011 <ie

50.000.000

ou de-Outra• Fontes de Rc:cUr-sÕ!II do TeSouro ·do Estlt.do.

25.000.000

7 •.:.::.z. :tC7-;-coo
e._Jº ._~o. Coo

Art,lO"

t

l.

expedir

1.028.000.000

o

Intecest.adual e

e de ComunicaçÃo

P_ode:· E:X•lcu~i~- autorizado a :
decre~OJs

-

.

<oltua;UzandQ os_ v:alores orio;lnai:S_

-

4,0!S3.7à'õ.ôoo
'S-47 .900-,000
--347.000.000

li10

In.;tice de correção,

11.

ser "Plieado no 01:"~ár:1e-n~

.:190._000.900

ll

J.396.ooo.:ooo

incluir no Orçament'e> do ~llere!Cio de forma automática,
,.. t:ran&-ferftncias·- !edex-aü: decox-z·en•:es de abert~ra

iBO.OOó~OOO

dtt

c:i:rildltos_ adicionais _sle_ iniciativa do Governo Feder~l ,

·~o.000-.'000

b~,. como," o~~: recur~o•

!.0.000 . 000

ea convêri:l'OS

coo· 6rg;o:s -F~rais,

Clpo!'!:ra<;OI:!s de crédlto~ Íntern.u e ·outL'o!ls Ré:::~ i taS~ d.fX.~
Ulllente arrecadad"111 pelos Órgi;o:e r.··-cnt'idades d;,;

ildmi-

n.btração direta e indircta, ohsetvad.o~ neste iilt.I..O e_:!.
,.o, a e.t"ot.iv;, arrecadação.

de Ctne1gênc1& _......... •• • ••••••• •••• ••••

270.100.000

lll

-

inclui:r, aindll., reeunJO:II deeorrer:tes: d,lt execç.all"o
de ar.t~~:e•d.c;ão, repr_o9roU1ar aaldos_de ~·Crc!eio•

TOTAt. DAS :CES~ POR rt.INÇÕES E POR ÓRCiiOS • , : • , ,

da

União.

2.287 ,000,000,..

SUBTOT~. •---· •••• -. ·-• •• ·-• ~;. ~ .

- Res;trva

de

todas ~'~- dot.~?o_:_~- or~arnentarhs da Ocsp1;10sa e d'f ruOr!
CaJJ da Receit-a E:otimad.J corultc.ntes desta ~i.~-!lo me!.

22 .O'J5, 987.000

Ante r iorMs, belA ccmc', prOcede.~;: anulaÇãos:

P~E
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ct.i~:~o.atutotis
d.o~

Jh;t. 13

d4 recurso. progr10mado!', destina-

- suph•!M'nt.lllr &11 transfc.•rênc:.l.aa

.11

-

rcl'tlirt~ç:i'io

a .)h•ndeC' out!'as moclbljdados de despe••·

Ppder Execu~ ivo 4o Est.ado estabelecoJ:4 rsorma.s

despes,11, inclusive c;:u~nt:o

no

Art.iqo 158, !ú~m ÚI e XV, d .. Con•t.l.tuiçiio !'edl't-

P!

à proq:-ama.;ão !"inaneei-

para o <•xercicio de' Í99l, .ondellKal:'.â r.u;!d:::las

MunicÍpios, uti-

lLzarulo c<.-o fOnte de reeul:'sor. os dcfinido.t

o
.h

7191

nece.tsá~i~ts

tor os dlt~pêndios çompat!vels com a a.l;'re<:-".:la('_ão da recoita, ..

ill

1'!•

•a.!!.,
de

obter o equilÍbri<:' financeiro p:ec-oni:z:ado pela leq.l.slação e•pecftica..

ral, ~icando, d.l.:~p('nnados os Ocert~toe de Aberttn"'aj

•!j

de Creditas, Qbaerv&dos os lJmites da eletlva

1\.rt. 14

rec<~~diiiÇio d1111 Cil.ba do exerc!cio~

t'1C:S e :re~r :::.::::;u~!.v~ auto~.i,,. ...<i<,t'" abri'r ~;l:'éd:~.tos

,. .... 1•
:luple~JontaJ:"ea,

na

dc-col:'~er do exordcio de 1991, até o

ro,..poild.:mte a SOl do tc.>t,Jl d4 despesa Ux.;da nes0:11. Lei, na
do qulll dispÕem

:>8

,

lim.t.t• cor
l!on~a

-A pteoent.e ~i entrará em v~qor .na dilta éle sua p~:~bl!

co~~çiio. C'On1ando-se seu_s ef•ito& a p...rtir. de 12 de _jano!iTo do! 19"~1, r~
voço~~das as dh::posiçÕe• em. c~~ntráxio.

•

aJ:"tJ.9o• 711 e 43, it ... In, § lt. da Lei Fedct"l •

n• 4.J20,. do 11 de '111:1./!l.rço_!e 196~, _para •tende~: aa dot,,,çõ.es que

••

ver! l!ique-. ·insuficientes.
PARÁGP.JI;f'O ÚNICO ..: O limita da C}~'c trata este attigo st!'ri condJ:.
der ado COIH • •t•u~olização estabelocida no .art.i<iO lO

""'·
~ 1\.J:t • 12

- Os recuno:s eonsi9:ado~

.ã

co~t.a do~~ Rese:~:va de t!'ont!j

genci;(ll, rrevLsta rwst.tl Loi, podc.or11.o se~: Utilizado• em qualqUer
daUdõ~dC"

P1ú.ÁCI0 00 SETEtl'I'IU:ÁO, e:~~ JO de "''JOIItO de l!il90 •.

Ite"' I· deata •

~·

de d.espe11.a.

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

--------·--· .

1.t.t~.oo

1.1.ot.e.,
1.3.~1-.M
1.,,o,.H

___:..
u .. t~'.2S'/.toe

IEttiTIII' COIU:OI'IY:!I
.

ltltt11A!l T~lSUToi!:ttlo'IS

lta:ITI'IS OE

:r.::.n.tt

CA~!Tr.L

:

C~C.~Ç~.~);)

t

i~.~~~~.t~$-

l
I

12.J73.2117.1yt;

12.71J,:l~7 .llo~t

I

• .oo;:

~.92!l.70t.OMI

t

2tO.GQQ,\!K :

ftLIEifACAO tt OEt;S

6.1$1J,CQ:
~-~:!2.7tt.ta

1RAI'ôSFE.IIUICIAS D\. tN'lTIIL

~-"·"···

2.:.::4.1:ao.~oe

n.o~o

OPE~IICII~S ~ Cf!~lTO

:::.1.02-.~

u.~ll.l.o:!S/otl~

8SSo01IO.OM .'

:
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:

~

:

2'-S~~-•u.e"

!I;;C::trt, rtlrti:-lOS!A!..
it.C"t::rt.tf OE tJ::UVIt".OB
!tAtr:.TE:a:EtiClAS CCRR~rtS

1.7.~0-0t

õ!:,f>,U.U

___:.

_ _ _ ___,AN!:l).Q._! __ -· ••• - - ••. - - - - -

:·••

s.t2~J.7o3e.cac
20').t~o.cn
&.O~').Ut

s.n::.7n . .;~~~

!
1 T ll'1 A L

r· r

...... ······----··-----~---- -...!.---'--:i:tc::~ '!,!!:

3.e.eo.~
3.1.t~.çt
3.::.e;~.oo

;;...t

~~-~0

4.~.(.).00

<t.::.n.n
,,,,,C.~O

(,:',O:(I.t'C
4-~-'CI).QQ

.Y.o.M.H

,,,.oo.oo

CC!ôPESPIS

CUIU(rtf~:~

-------· ------··----·
.,' 13.2~2.1B1.1U

c;.~~~·c::::

;
:

''
.. :
! :..tr..
.8:lot3.7U.t~~
.,.''',. 35.-6aa.la3 :
1
&n.eohaet :
'.
'

•
,
I'E~I<L i ENCAAGCI!Í StiCIAlS
Jl..'l!D~ E trõCM~ 01\ OIV!:lA IttTanA

7.3i9.1ti7.t~

1.'t&t'.~V

Ctmu.s ::lt~U:!>AS CO~!OITI:::S_

OEsttSAS DE: CAI'ITIIt..

].An.!GÇ.~~~.

Il:'.'LS.Tlta 1-!1 tt..

n:vm:::c:

rx:-~*ctlRAS
MIOnU.:.~3 D.\ D:VlDA !Z.:TUKA
OUTRA!> II::!>~E:!:AS OC,C"Al'ITI~!. "

·. -

.

1

:

:

s.:l!>l..A::~-~.:il

:

;
1

~.n~.:c~:

270.1tli.IIM l

-:t7t.UI,UI I

T 0 ,T fi L

J'-~··.

: ,

21:t.w~.tao

RESütWt DE COttttttW:Ci,t,
ttf:.~llVA OE,COIITl/t[iEHClA

u..:r..::.l:l!.~·~Ô
~:..-.~·~ .,..~

~:::.~.~·~

7~-•c~.~=»

:

~ • .SO').~O~

:

z-:;.CijO.~Oil

:

m.en.&at

~

:D'a.,1.8e.crio :
Z!Q.iOO.Ott I

'

••'
,.•

•'·

7192

Novembro 1990

-··--

--------------~

s.o.t:.~

ltcrtTAS

~.J.ee.~o

Ri::t!rt.

:i!..l.n.U

2.:JJ~.O~>l~CQO

"ATlt1r.C!r:r.:..

TU:;Sf'(~CI!CIIIS

I!O:I!:iõ'o\1. :1::

O::iti.C~;)._NC

c:.,!':'t.:::-

C,t~~tt'::S:

I

12.773.;.aT.Cit ;

I

$.,õ!IJ.rllQ,QOC :

i

O<:,CRE\1110

""'·'"·~"'------'c'c~_"c'c"c'c'"c'c'c'.c"c<c'c"'_'c'-"c'___

l

~~-"-"'~-=
t:.i!'ill....V

.ii_,. :

l:!~OCO.~tt :

·.:-

tCRKEIUES

II:..!CJ!o\CAD ::1: lE!.S

.Z.;;:.~e;.C3

:

: u..:wr.:::o .c:a :_
2~-~;).Z)il:
:
l
v:m.z~-..~~~" :

16. tv.~!:'l .coa
~:ti~":.\~::;:.

:;:::::.:-:t:; !C st="::c:::r

.1.6.Cl: ·'"
1.7.1 ...,\'t
:.t.ta.~a

x;t:::.;::

QUinta-feira 22

---· ·---·---·. ~'------------

---

c::::-:.o:rts

1.!.:~.:~

2

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec!1o ID

;

~!:g~:::::
~.i'22~~.JOO

I

s.<e::.::~.:~c

:

~.;.).~CG!

ll..eao.~""

s..x:.::~v.e~:~

:
:

T O 1 11'L.

-·-·-·--·-.--

,.,
:;.~.H.~

:'::i."!.:iA:;

3.1.0~-tt
:.~.>!~-~~

JUitOS t

out~A:

: ..... ~.U
1.e.e~.,

4,$.tt.tc

.......

011 :lt'Jói)lil

o:sr:::I\S co::n.mu

,..,,tt,NI

OU'l'A~ O~SI'tSI\S

\S • .J\lo).GU

... c:::o.<:t:(J,,~,
l".:!l.~.!!='

,,j!3.~~a.o~o

J:>•.t.O~.Oi!O

:11~';::.\ 1Nt~N.-.

&.::n:...:::.Ja.~y~
.,IJ:..eco.:a~

O!.tst~lil ~ I:Omll~!o::;IIII
ttSUIIt ~:;: CC!o:llHüENCllil

..

-

.,

;.H.1tl~.en

:

1...=;..1ee.e~~

:

:::!:.Gt:~.~~

~AC'O-~~~
:!7Ar.1011.CO~

..

ta.Lso.:sa.ttt

4&!tt.~S':I.OU•

;:w,..otcG.c~o

~?O.OQ~.O·:If

Ot tAPlTo\L

zm..wo.o~~

'

~r::3rr.s~s

j3.t.~l! • .:,o

.. 2."-n.H

•• t.U.Ila ,cti'ESA$
4.,,,t •. ft

::t::c::zs

n:.~•t.:.. é: t.~tA~IiOS SOCl~IS

;l;.:o;,u

Qts.~t:t.!: c~RC.\rts

~;. ~1TA:.
llt~STWNTOS

2. t'5·"•7.on· ;

2.1Xt!'.~t7.0tO

~.DJ' .Wtt,O;)<f

l.~.".~(l.~tl)o

~;(1,4117

.t;t :
:

''
'

'

"

r.::rr.:s

•••
•
•••
••
••

11U&r• .2o.cu

··--·-------·------~---

.: ..... e~.:•

r
:

4l4!l.:!.GO.c~~

''
;-n.1n.ou
'
::!:..c:~;-.:n

TG1

.... .

U.Am/..:r..J~.ON

''
'
'
'

t..:;·~.::~~-=~o
t..:rt~Niil

:w:c:~=ocs r:r.A::tOR~s

l."::o:!,:l.:.::.(l 1111

~.~

t,,.o;.n

p;cr,H~O!

DtS,ESAS 05: tl':,lõlil!.
•
Jt:'J.;:.ur.rmll':i

~.,.et.e:

;.,.,.e.·.~•

Pl:l'::t;;.:. t tr:t:r.~c~s ~t:;:~Is

cw.~;.s

""""''

n.; ~t.7~a.en

(.C,~:!l~

ll~t""..S

lti,t.il'C(I;olY.I

"

. '

t.~,.o.õl~~.e~o

': ,

1.1~11.Qt9.01t

1

?i:<l:.~~7 .~llt

J..:ce:::..:;e-.c~~

~.o..

'
:

:
;

:
i

•••
••

ers t,ca

oc

----- -· .............. ·----- ............... -- ............... to---·-.. ------···... .;-----·----.. --- ................ _ ... ___ .. ----... -------............................................................ _,. __ .,.,. __
!/~Til1EZA

DA DESPESA

--···- . ·--------- .. .. .. .
J.o.ca.eo

RECU:ISOS DE TOnAS AS FOSTES

----..':'·--...-·--·--·· ........................ ·---··-··--- ..··-----· ·-- ...DO- .........:·------------·-··--... --· ......... ··-. ··------- ............. ·----------..----... -------·---·-· ----- -----------------------------..--. ..
.•
1

---. ······-- -- .,. ---- -· --·.... -·•·····

~-·

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

E~PlC!f'lCAC!IES

RtCU~SO$
T~SCURO

lTUfAL

RECU~SO~ O~

f

OUTRAS fONTES

3.t.IIJ.~0

J.~.~C.~I
3.1.9~.03
3.1.9~.09
3.t.~'!.11

3.1SG.I.2
3.1.9~.13'·
3.1.~~.!4

3.fo10.1S.
3.1.90.16
3·.1.7~.17

3.1.70.44

DESPEGAS CORREr:'ICS

ta.~~2.1a1.eee

PESSOAL E EilC.,RGOS SOCI~IS
APL!C.At:o:s l.tl:u:ltt~
ArGS~oHAüOR IAS E RErORMAS
PEtlS(I:.:S
!Ytt.AP.TO rAHtLIA
\'U;C!I!~Nlf.~ E Vt.!ll'!,~;~l!~ f'lXAS - ~ESSOA~ C!Vll
VWCiiléiiTCS .E VANT!.\lDIS FIXAS·- PESSOAl. MlLÍTAR

13,222.10/.0GG

7.-2t9.7GJ.00~ l
7.H9.7C/.!·!O I
5!J.C~0.C~G

[13RH.'1'1.!':Ó,:::s !'fi1"~tO!Ifi!S
- r.c&SC,f;t C!V.!L

OlARIA~
DIA~1~S

-

3.i.9i!.. 00

~(5SU~L X~L}TAR

3.2.?~.~1
:).~.. ·~9-22

:l.4.0:).00

3.4.n.o;,
3.1.70.10

JUROS ~Q.J?.é A Ol'J!Dr• POR tONTRATO
Otn::tl!i 't::~~~:MGO~I ~O~!H: A ·-DlVlOA PQ~
OUTRAS OE~WtSHS ·CbRREtiTES
APlJCt.co:.:~

CUT!l0'3 n;::.:~L!"l~I-0:1

I)( H.HU~tlA SOC'lt~L

3.4.9C.~O

AVX:LIO I'Itif,liC.llkO A (3]U:lAN1ES

3.4.96.30

MArr.nr·'\~-..Q;: 'CC!I:JU~O

;J.4.?e.::'
3,·,.?3.~9

~.4. '1(

,•H

3.4.70.44
3.1.?0.?1
3.4.90.92

tiU\Htl~ -~~v:~UO ~~; T~~CUR~~

~ >a.oe~.eoo

·I

978.0&~.600
1~o.~Gí).~~c

:

j0.'0G·~.000

I

~O.Oô0.00ô

I

0•/Tr.r.•;;·

G:~'I!ÇDS

OE TERCt:IROS - PESSOA JUR!OLCA

C!Jf~!P.:ii!nCti:.S

supvc:co::s ECet-:m-ncAs
S!:.NlUlCAS J:JJICIMlAS
Ol:SPEJ.\G OE El!ERCICIOS AIHERIGRES

:
r
t

.'
l

55.~C·~.C0~ l
100.GaG.GõG :
I

e

~
e õ
e

4~.000.0CO

3S.O·lo.0eo t

3::.~ce.e-,a

l0.CC0.0~0

10.00,0.000 I

o
e

:

0

t\l.00·3.0C0 :
2{t0.011e.(.·JO I

o
o
e
e
e

s.os:r.~oo.ee\J

t

.•

~.a~~.4u~~0~0 J

2.1e :e eo. e?u
2.1iJ:l.4t1C.CC~
~:•• o/60. coo

a,fCJ:J.10iJ.4..)G I

3.116.yeo.eoo

3.196.Y0·l.GC0 l

33.?ee.e~o

I

•j0,0ilG.000

I

~.0.C~~.I.!\10

I

t!.1e·3.000 I

:

161.soe.eca :
~3.ee0.0~;~

1

10.00(}.~í)0

:

11.400.G00 I

ti

o

~

4::i.O·~·J.C~O

1

~

õ

o
e
e "'o

I

:

I
ti

e 8
z
o

~~.000.0$0

Lii.800.0e0

.l'

26G.3J.O.CCG 1

e
e
e
e
e
e

1:::i.000.0·30 :

.e.c~_0.0í)0

• HWtOil FISXCA

l

r

5.D.;7 .'100.000
~·.o ~7. 4r;0. :)()0

OH: LTf\S

12.0.GIH~.I)I10

1
l

:.!'1.000.000

CD~TRAlO

C23.0ô~.~~G ":
10~.40i' .0~·0 :
412.~eG,03o

!00.G·l~.GOG

Ol~f. WoS

:
7.319.707.C03 I

4.~'36.~N.~ea

iH~.aa0.e~a

JUROS'E, ENCt.~GD.S OA DIVIDA l~TERUA

7.319./~J.oe~

4\2.~00.000:

iso.~Gil.. eoo

l')t;TR•i5: ·O~SrrsnS .VM!AVEIS - PESSOAL CIV!L
(I~H~<A3 O.~f.tf'.f.~t.!J VAf<lAVEiS - PESSOAL HILlTAR
. SVU'I~tiC,J:~ ECONOM!CAS
A!'LJCt,CftLS

I

u~.-.oi.ooe 1
I.!G.Oô0.!l0ô I
4, <JI•• 6~o.ee~ r

'

3.2.ae:.eo

ã'
l':l

...

!

3~ts~.ec

~·

l!'

0

(')

~

"'n
o

o

e

e ~
o ~
0

a·
~

4.o.çe.ee
4.!;.0(}.{10

DESPEShS OE CAPITOL
UIVES TIKE:NTDS

4.S.i3.tl0
4.';.13.{1~
~

.:.. ?~.(10

4.~.70.::;~

CQIISTHU!CMl OU r.u:!EIITO OE CAPITAl. DE EMPRESAS
Af'L!f.(,(,O;.!; lll:~t:-~Ml
ccr.~S.E

lUS'!'ALACUi:'3

I
l
I

8.6')3.70·0.000 :

•'

7.663.100.000 I
!t.e\>0.003 I
~~1.000.0i0 :
7.612.H·0.~o0 I
S.J14.te•l.00G r

I
l
l
l

.'

.
.•'
1

0

7.6.63.1G0.000 I

e

s.6~3.70õ.o•o

l

21.0~C.OJ0
21.0\!tL~t;;J

f

0

I

-0

7.642.100.~00 I
5.J74.103.0ü0 :

0

o

I~

l~i

;:!

~

~

i

J~M-- ......................- ........................._,............................-.....--.-...0---··-··-·--..----~~-~-~-:~~
RE.ÇU:tSOS 0'- TO:>AS t.S
-. ·-----·--- -------·------·------------------ ...... -·-- ···-··---------- ·---. --· --- ------ ·-- -----------~
RECüUSDS 00
:
: T01Al
I.

... ... --.................................- ......................, ........................-......... _____
Jtt..TIHFZA DA

f'O~H:S

OE!;~[SA.

RECU~SDS'OI

tSrlClflCAC(I(~
--~------

4.5. '10.S2

.........

··--

-- --· ·-- --..

ttUlf-'A~U:tfJ::t

~----------------------------

L: t'!Al"ZRlAL

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

4."j.?~;M

AGUI~ICAO U~ TIIULOS REPRESENIATr'JOS DE CAPITAL JA.

Cr:;t:1 11UlChCi OU AUr.EN10 !ll CAPllAL UE EMPRESAS

4.~.e~.0o

4.t. 90.0.~

4.6.90.61
4.6.90.M.
4-'·~~.~~

4:7tN.õ0
4.1.?~.71

4.9.~~.eo
4.:9.4~.c-&
4o7.~0.4~

· 4.9.?0;e~
•. 7.7~-~2
4. "t. ?\r. -;,2_

9.t.>-.e~.co

:

I
I.
I

~·e.eee.coo

1

:;::i.t.00.000 :

J5.600.000 i
.e.4eo.0~o

1

"'''VTo T"''"
111.11\ ..............

Arl lCt.t:r•:::G Ol.kll f..$ ·

215.000.0~0

1
I

I
270.U0.000 I
I

RE:~ERVA O~ CO~lT.lNGEI~Cih

I

,.?.00.0.0
9.9.?7.tJ
9.9.79.9?

2f0,100.0GG I
~70.~00.000 I
270.Ui0.000 I
I

· RESERVA· DE. CONTINm;CIA
RE~LRVA

Ot;. CONT INCLNClA

RESERVA OE CONTINGENC!A

I

1
6~~:e•0.c0o· 1
635.CI)0.,CCO t
t

f;e.cee.&e0 :

:;.eco.oeo

8

0

J

69o.ee~.'eoe

5:.i.00~.000

§'

•

10.000.000
~1~.ec0.oe;,

~.000.000

Dt EXlkC!CiOS ANl'ERIORES'

3::..6o~.eee

21~.0e0.000

~0.0ii~.~ee

.,

e o
e
o o
tl
o o

35.600.000

21~ .. Cfi0.000

I
690.000.000 f
63,.0ôC.t;C0 j
635.000.000 I
.:::;~'i.Gõ~.oe& 1

o

210.0~0.000

21:3.'300.600 I

--e

OUTRAS fONT!:S

2.056.000.000
·2.e0e.ç,J\}

2!;.6~9.000

I

I

........ _______________....................

:!5.600.000 l

215.e00.000

OUtRAS• DSS?ESAS Ct CAPlTA~·
ArLIC!.COl$ OlkU AS

ounsr.s

i

2.oe0.eea :

I'
I.

INUERSOES F!NM(CE!RAS
Ar'LlCACO::S iJ-l~CTA~
A<iU!3XCAO,' 01: !MOVEIS
.
AGIÚS!C~O O(TIT. Rt:PRES~NT DE CAf.llAL JA !NTEGRALIZADO
AP.OR:X.ZACt,O Jh OlVIDA lN!ERtiA
APL IC?.tr1:.S DIí<i:. TA!l ,
PRWQ!PAL 01, OlUIOA ~OR CONTRATO

i'\UX!UOS

~--------------

2.e·.&.c~e.ees

PERHANtNT~

4.5.9~.65

TcS.QURO

I.
I

270.100.000

I

210.100.000 I

270.100.0ôo I

210.11);,~e0~ 1

eo Qz
0
~
·: t3

.
e

.~

e

e

Q
o

~

e
~
e

................................................- .......................................................- ....-. __ .,____ ........-.......................................................................................... _______________ ,.. __________
1 -r.n.en•. 9o7 .en : 22.095,'i'B7 .eoo. 1
e
........ ... ··"'' ........ _., ..... .., ........ ___.,. ................. .,. ........... ., .................. ..... ............................. _______ ______ ..............................-----·----·-------- ......-----..:....--~ ':"

_

-

,

'oE.o
li!
''I

"'
~·

,f:l

__ ___________.............. ,.________,................-------..------........ ...__ _-~-------·· -·---------------_1. ...l ..................................................
..
Cli I, H
CA
RECURSOS DE TODAS AS fONTES
..........
................--......--...--....
............................ __ ............. ------· . ...... .................................................................. -·----·-------ESPi:CIFICACDES
TIITAL
RECURGOS 00 : R(CUKSOS
,..

,

~

!'ISCA~

NATU~EZA

CtS?ES~

~------·----------

:

~----------

:

O~

I

TE.SOil:w

3.e.e·o.ee

DESPESAS CORRENTES

3,l.OO.U
3.1.90.00

PESSOAL.E E«CARGCS SOCIAIS

3.1.9e.o9

SAt.ARIO FAI':ILIA

u .\56.78&.000

1!.0~h.7DO.GOG

6.391.300.000

6.39!.J00.000

b:~~1.8ce.o0a

APLI~~co:s D!&~TAS

I

,t.2ü.·V~'3.000

i20.GCO.C0G
4.236.~\'0.GJ~
·1'i.2.e-~0.000

0

o
0

e6.

3,!.90.!1

VcXC!~ENT(JS E VANl'AGENS FIXAS • PESSOAL CIVI~

3.1.9J.12
3.!.1t\.!3

V:NCHI~NTOS

(;~RlCACm.. s f•Al~C~t.lS

O(;.~e~.e\í0

:t.L93.!·~

O!A"<:A~ -· ?!:t~SD~L C!V!t.
:i;.:.(\,;~
;·L~~:.c:,:~ :~:.:..;r;;'(:

•:50.000.003
:!Jo.e~t.ccc

CUfR,'ig -O~SrL.SAS VARIAVtl~ ... ~ESSDAt. C!VIl.
Otfl!!.~.s ú!.S?~~AS v·t.:C:IAVEIS'':-- f'~Sf;(J~L ·MiliTAR

::."-CC~.CJ~

26~.3~Z.e·~o

c

~{/.).2~').(j'~3

0

sua•JENCGES' ECO!:OHICA.S

10·3.000.000

:).1.9!).15

3.!.9ô.16
3.!.93.17
3.1.90.44

3.2.03.ea

E IJAtiTAGEN9 f'IXAS - PESSOAl. Mlt.UAR

:

1

A~LICAf:ü.E.S

3,2.n.21.

UlRE.'TM:;
JUftGE Sú:lí!E. A D!V!DA POR CONTRATO

3.2.?;).i"'2

O:J~~üS .E~~c,;~<GflS

OUTRAS t-ESP!:SAS

Sp:;:U.. A DlVlDh f'Ok CONTRA10

CCR~~IfTES

Clf!";1G:J

c:.:~.'Cf!C:C!:

AUXl LlO FH:u:;;ci'O A ESTUDANl'~S

C:GN1RlUUlCú~S

3.4.90.H

St:rli..'C:,Cút::J. ECO!HlHICAS
SS.N1UiCt~S Jü:>1ClA':I.IAS
OE~PCGAS OE EXERCIC!US ANTERIORES

4.s.-e0.ec
4.S.~J.e~
- ... , ... ,....
"llo.., • . . . ou ..

4.~.n.~()'

....... 1

CC~;S~!·l'UICA!1 OV AUMt:NiO Ot CAPITA~ Dr:. E~IPRESAS
APLIC~COES 01R~TAS

o4.5.9tJ.5~

OBRAS E : !~i3TAL,ACOES. ·
f..C'J!PM~E.!nOS é: P.AlfJUAL ?E.RKANENlE

4.~. ?J.64

A·J:;-:S!CAO

4.::. .. 9\1.65

cmmnu;CAO OU

4.S.9:).!a

I

4.6~C.4M.eaG

nt.: TiiULOS

OE CAPITAL 0(

CA?!rAL ;JA

~MPRESAS

l.
I

c

31 .9í.HLOC·0

0

2 •.n'l.~;)~.l)o~
16Lflt\l.ce;;

0
0
&

::;0.c~l}.~e~

; 10.aee.•aa

·.11.403.030

1 !..10~. o~~

7.~53.7~·~.ece

7 -~~3.700.000

0

6.613.!00.0~0

0

I
21.Q.00~0C~

f

21.eec.~oo·

0

2Lc,;;0.0•N

0

i.--w~.1o0.0c~

6.~9::!.1\10.0~0

0

!:..

5.0.111.1-:H)~C~~

3

)'14.H·0.0~3

!:!

1:1

~

t:l

o

i
~

~

rJ
....
o,

Z'
~~

e
o z;
~

H.Vt0.f:-JG

~!.0oG.o00-l

~-

0
0

3!.Y0~.000

I. 613 .·! 0J. 00G I

~

0
0

2 .. /71.J~ 10..-tC3

s. 33{,. (,~{). ()~Q

RE.?RES::!HATIV~S D~

A~Mf.NTO

I
I
I

0
0

0

10.000.C~O-I
~00.000.000 I·

1.3?1. íHU .1130.

:::";0.0:0~.0013

IN'J''r.T"'
~ 1 CNTt~J\l~""
~..
•

4.6~6.1\~·~.-0·)0

I

.1

!li.0~6.1i~O

I
:

1.~>71..'383. C.00

..'

e

3~.ec!J.Gíh}

;!0~.000.000

DESPESAS OE CAP!JAL

. . ~.e0~.eee

4~.et.&.0\J0

.161.i::i.VQ.Cí)~

3.4:9~.41

&

3~.00~.300

10.ôo~.ooo 1

t!ATER.IAL- OE CCl.S:iMO
O:JJ~HlS S€"RV!tOS !Jl:.:. lERCE:lkOf) .. i'r::~SÜA FlSJCA
OUTROS SE~V:WS Os TERCEI~OS - PESSOA JURIOLCA

3.4.90.91
3.-1.911.92

l

~

1oo.ee1.•oe
t
45.0&3.~0 I

4.~~10.1!13.0\)3
4.6~0.4(•0.0~0

OE NATUR-EZA SOCIAL

e

~!J.C0~.0J0

1
I
!e.000.tOO l

M'L!Cf.Ctt::S Ol!<t:TAS

3.4.92'.~0

3.4.90.!3
3A.90.!B
3. ~. 90.30
3.4. 90.36
3.4.9i;.39

4.0 •.00.00

~,5. 000.000

o

'i'70.0iJ0.CEIO
-1~0.C:":íi.CO~

!.l~.ec0.õ~0

1

JUROS E S~lC,ARGOS Or, DIVIDA INTERNA

a.z.9~.u

3.4.&0.0i>

J,'i2.G0~.000

~·

o

6.39!.300,0~~

4.236.000.~30

OUUAS FONTES

,.o

1.33.}. ~:~;.~. \l~0

0

2.C03.~3~

2.0Gít.{iGí)

0

,H 0. C00. oJC3

210.e\iJ.\H~~

0

8-·
~

o

i
;:l
"'!

""'

;::l

:li:

........ ---· ...... .... . . ····•· .................... - -·.tJ~T:U~rZA

:>A

~

.

.

.

RZCU?.50S OE "!':J;)hG AS FC:C:Es

-· ..... ·--·---- -··- ................----------------····------··--··· ·-·-------------· ......... _______________________ _

E5PECirir.ACOES .

.

------------·-----

4.6.0~.00

4.6.9".0;}

INVERSOSS

4.7.7~.~e

4.?.\~~.z;,

4.?.?~.10

4.?.70.42

4.?.?~.9:!

9.e.0o.ee

9.9.ee.eo
9.9.99,00
9.9.~9.99

'

CA?ll~L

A~CRITZ·;.Co10 DA. :;!iVI:>,;; Ifll!Rt;A
;.~L!C;;.·:~~S .:,IS(ii:.lASi

"

.

PRINC!?AL DA DlVIQA POR CONTRATO
OUtnltS

~:::;:

:::A:i OE C.\!' lU L,
I

A?LICACOéS OIRElAS
AUXIUOS.
OtS~ES45 Ol CXEkC!ClOS ANlERlORES
RESERVA OE COI<Ti!IGENCIA
RtSERVA OE CONTINGi:llC!A
RESERVA OE CON I HIGENCIA
RESERVA DE COIHINGENCIA

!Nl~C~AL17.APO

no

:

3::;.6ló.C~0

:

:S~i • .t.c~.0ov

3~.é:.~.C·OJ

:

:

1G.G~0.al)e

:

'
I'

~::;.óo~.CC3

:

'I
''1.

·a~.ae·G'~tc.o

:

·Hs.e0·~.e;,0

:

''
''
''

I

10.fe3.e-J;; :
~~-~;:.~ca

:

2~::i.C~3.\i3G

'
I

I

215.(03.0119 :
''
b9G~C·C~.030

63~;çeo.eae

!

1

I
;:!~.ea~.\>~a

2~5.0GO.eCla

I

690.00:J.e~G

''
I

63~.ece.0oa

635.(;3;;).000 t
~~.ec0.crce 1

&35.000.60·3

:
I

50.000.COG

I

S0.tt~.000

''
'{'

~.(00.000

5~.110~.000

~-0t0.000

I
l
~

i
t

'
270.:00.000 'i

''
210.100.000 I

I

''

''

27CL~00.00&

I

210.a0.000 :

''

:

35.600.000 :

i

''

.~?~;~~co~s O!~El~s

"úx:L:o3

JA

REC~~$~S
H.SDU~W

RE:URSGS

~z

g.
a
~

................ _.,._..,.., _______________ ---------------·----- ------------------- ... -I'

I

4.:- .·n.Jt
4. 9. ••l. 00
4.9.-11).4:!

--··---·--··-··-··--·~-------------------

f!N~:IC~!RAS

MUlSiCAO OE H!OVEIS
A,;.;;s;c.;o ~C llT, RE?RESENl Dt:

.4.6. 73.64
~.7.1)3.~1)

!O!f••

t.~:..:::t.~'CltS :JH:~:t.~

4.6.91).6~

~

Crs 1, 03

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

r :sct~t.

:iZ::i~CS~

-·-· - ------.-. ---· ......... ·---

·----~------------··-""

l

270.!00.C00 I

''
210.100.0ÓC I
270;100.000 i
270.!00.000 I

OUl RAS fONTES

0

c
3

o

e

o
o

t!

·~
81

()

0

o

z
o o

o
0

~

e o
e

e
e
e

~

6

~

Q

------------------------------------...------------------..-----..--...--------------·-----··---------------·---.;;..................._________ _
i 18.880.~e~.000 i 1e.eee.seo.eea 1
o
--------------·-·----- ·------...---··-----·-------·-- ..
..-----------------~----------------··--------------------------------

o

~

'
ll'
=;·

..

!j

11
i>l
~

'" 1.18
........ '1'-----·-------:oo----..-~ ..----·--------·--· ~ . . . . . . . -:..-------------·- .....------------.. ~- ··----------·-------·-n::c:;~:~AOE

II'·T~PEZA

... -··

-~-

DA

DESrE~A

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

RCCU1SOS OE TCJ,\S AS fCm:s

~---------------------·"-'"""

[ti?ECIF-ICr.toEn·

___ ': _______ ......................... ----··----------=-------- .... .

I · l ·1 TA L

RE:CC:llJOS Ô.O

~
l

RCCCRSC~ DE
OUTRAS fCS!ES

tl

§'o

·--:-----·----------...,---,.-------- --------------------..--..·------...-----·- ..............................................................................
. -----·---- g
lESliU~O

.

3.e.~~,e9

3.1.~0.00

DESPESAS CORREIIIES

APLIC~f:OlS UIRHA~

·3.1S0.03
:í.~.o~.M
3.4.90~00

4••• eo.oe •.
·1.~.~ftn,ce

_

A?05rNTf•.OORlt.S ,E

RCFO~~AS

PEN~r·cs.

·

APLICAf~O~S t>I~ETA~·
Mf~R lt.l

DE CONSUI!l!

O~H<O.S

~PESAS

-----------·-;-~;..

••

.•••
I

._

... ,...,. ..

.•

PEICHA~ENTE

•..-....-..... -................ ·- .. ·- ....................._........ _... _..,..,....

.. . . _ ...................... "1111!; ................. -

.

I

!"1..,.. -_..,P"... ,._,.. _____ ..._ _ _ _ _

e

823.0t0.6~G·I

0

!0o.407,ooo 1
• I
1.237,0C0,0~9 I

I

t,2J7.~!Jo.eoc
B!2.10~.G00

:
422.600.000 I

422.60~.030

..•

:
••
I
1.050.000.000 I
:.o~e.oea.e~a 1
330.C09.000 I

1.0~0.000.000

120.0e0.000

...
1

1

I
. 2.000.000 :

1.0~~

.coo .. ~00

I

.•
.•
l
1.

I
1
33e.oee.eca .:

1.0~0.000.003
1.o~0.eJa.eoa

720.e0e.eoe :
I

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

1 · a.21S.4'7 .on :

•

I
92a.1o1.0J0 1
92B.407 .ooe 1

8!~.100.000

.

.:
•'

I

2.0~0.et1G

~-----·----··

2.1GS.1e1.e~0

10~.407 .oco

••
!.237.00~.009 I
1.:m .ooo.ceo 1

I
I

OE CAPITAL'

EQUIPAHrNlUS E MATERIAL

.

928 .-1~/.000 l
na.~o7 .<100 :
923.{)C0.00G I

.•

APLrr.~COéS Ol~ETAS
OBRASE INSl~LACOES·

".!h ?t; :J"t
4.j. ?~.!i2.

.•

SEf<VICOS O~ TERE!EIROS - PESSOA FlSlCA
OUTROS StRVlCOS OE l'f;RCE!ROS - PESSOA JVRIDI.CA

INvi:snr.Eurós

_:_~.~ .. ?~.c&.

2,16$.-107.000 :

I
••
I
I
I

OUTRAS DESPEOAe CORREJiES

J.l.90.30
3.4.~0 .• 36
3;4.?0.3?

..'
•
I
I

PESSOAl' E ENi:~P,GOS SOCIAIS

3,!.7C.09
3.1,9C.G1

.

3.:!1!i.4B7 .e~e· '

o

•o
e

e

o

•

I
o
~

~

e

•e
••- ~

--~-·-

...

o

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

i
i

....
~

7198

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!!o ill

Novembro 1990

l

sr! c 1 r 1 c Ac ot s

Quinta-feira 22

--!

IClH

t~Ch!':~h10

l!

s::a«.!~. ~=1•.!.

.1::9 LE'i~!!~~
'I!~U

1Ut1

e:m

12m

lt:a

LT~:.E:.\ LE~:s:.•m~~

2Si.iH.I!I

t!. •• ~s.m

t~a~.~a

I

&S.m.~~~.

I

6S,eeMn

~sss~.:~t:!A t.m~::v4

i~!~~ ~ :-~7':.s

2!S,t:t,c:a

~c.t~i

n:.l:..~~

Zl~.a~~.ija

~llM~i

;;; t=.-t~:.s

:.z:::;.a:ll
t~m
ll~U

281,!21,1!1

tt-t,m,c~i

~~u

n:~t:.~~- )f ..~HCA

1tt.m,tn

!hl,m,!ll

.::..sHCA

!~l.~~:.eilt

ieJW!,\a

',223,W.~~·

n~a~'iiL ~

I

I

.:

I

6,1n.~~~:a

m_:m.,_m

l,t~M~Uea

!1l,t!~.Ho)

~~~!.l~~

23,i'M~J

JU!!.:U

I

!:.H~

?,:::;.,:;:,:1:~ j:(~ D~ EST~l

st.m.a~a

~..'U·.~~h

I

~i!il

c;::s:r~:.~:~!~:~

:~.~~!.~la

2S.?~a

!!!"

:.~:::~:~:~

2~.m.~t~

~~Ctt

I
I

9t.~;ê.~oa

-t'I.....Ei:.t3i

IC>:l nz:o.;~:\.IQ
1~ta
~:~ii

1~~~s

tt.m

~~~u

13W
1~m
11~1!

!~!12
!~~n
!~I

~.O:::iS~~~l:O :~ !.S~~j(J

G~l:~.E:r ~:\!!..

t"1

!: !::~~-(:'i:..~
t!?A!. !J ;n::l

&c~::::~~:~ t~
smz:r.~:;.

!E

;.:~x:s;~:an

5::.~::;2~~--:;: .;::~-=,:~:~t:.:.U
~~~!!:.~:" ~: :.:~;~.~!~:;;.

:::~r.:n.~::.

:: ?:.;..,~,;,~·.:su ErocbE!W:Aa

1:1:;::;.,".E:r.o r: !:Cí.~·~
r.;.;:ru o::.:.xx:1n ~~
r.::Z! ccs:~ t:t.:.
s:::;.rm:~ ~::

sw~ -~1:.;

*

E w..ral
c.::.:;: E r~r.:z,;
t~:.u::.l

t~:u

SEC~~:.~~=~ =~

1s:.:2

c~~;~~~':l ts~:.:.::.L
L:~~=-~:C

I!!H
i.:.~f!

111il
17!f!
!7Ít2
!2U~
l~!U

!'m!

r::. c~-:.:.:no

sr~~=:~:..=~ ~~
srcr:::v!~

n.z: ~~:.

n::: F~11..a

c;::t~r:;;.~~!:.

~..·.~::;~:-':E~:. a~.~~A

nit!CA

:z. ~!::;.;,\-:A r:..-:~!~

c~::~~:., c~ sz~·-~;.·c; f~~t

rs;:.x;.: j:_ !~ft'il!!li
c:..c:;:~ f~~ :.:1:::--J:

ICA·

~2;.(::..-:::..:a

')E :;1;! ~ ~:.

::o.n:.t-ESm~~

mll
~~~~
~u

c=:.~::~~J:~1:,; ~s:~z.:::.:. :::-z~;.s

L!!t!

2l11!

~r::.~ :;.~:.:c~

L~:::.'i.C~i::·~:: ..:-:;.:. j~

c.c--.-·
. -~:.2''
~~
• .,......

·c

~t.Ea
ut.;-!ie~~~~

!\E:G ;.""J:E~E

J'"..~%-.i6i

J",j,~2~.t~a

z~~~~i·.:

1,tn.~:·).~n

1,&n.m.~;~

t,E;;~.H~.~~~

·1.as:~z.c~)

te.ea.t~;

s.n:t.t~G

~~.m.~~~

.1\\~~~311•

331.~t~.êH

'XJI$a;lll

J3UH.~a

l.ll;i>J.~;

- ...... -

I
I
I

:-

I
I
I
!,oso,~u.eet

:6e~o.tz~.~~&
it~.~H.~;e

I

t.t~t.t~t~e:t

~lH.~~i

I

1e,t~:.t~&

:1!~4.êU

I
I

7!.m,e~!

rztetb'.~U

12,t;~.~u

:m~.s:1
:m~n.:~3

3,fJt,;:).~l&

3.GI:ai:~;

2,H-M~:.~(~

f.Y.!,U,;,U3

2.t~~J.m
w:~.m

~.tu,cn

~Nl,m

:i:l,t~~.iU
l{,i~~.f~i

~i.iU,Yn

"!O!rt 1WL

í

I
I

!li

------·-

:
:

I

j~.~,~.u~

' 112·"' ,,

:-

I
I
I

=::u.~·

2~.m.t:íl'

IW

:

::.;~:.cu

::: ~·.:J:.

~!.:':~· .. "'!' l~i:'"' ~

""' "

I
I
I

~.t~~.!~e

1l,1:':.~C)

~n::.~ E~ !)G~A tsl~UTi:iA

::r r~:~;:.:~ E. ~~:.:r.::~
~~~,·.~:.~ ~ ls:;::.;:.r.o·E :,;, F~:~.c~o ~ta
.~:;;::..1:~ :!: ~~~.:.:.:r. E:;. n~:;;:;,~ s:tra_
cc:r:::::.::l!~ ts:c~.t. ~ r.tiD ~D:E~Jt

2!111

,ce&

I
I

1,i~e.:~~.:n

I

!~:n

2~~~2

!8~ .~~~

m.~~~.~~a

J.(~U!i,é~~

S!:.i~. ;~ :~ ~: ;_;~!j~

s:::::-:~·.::::.i

·~~~i!a

W.IE<.m

~9t22

~!~!

1:a.:Jun

!\7.~l~.iei

c.:-~.:iC!i.!.

S!tit:.:.;::. 0:

i!.w:~e~a

~~.ii·

:t :~~:-.:mu CC.'!E2CIU Ei'.:ZIS!Il

~:.<.:'"!.Ã::.

~91U

9t,m,m
.t~J.a:a.~~a

H9,it3.~~~

sr:?.:m~a :;~·~;:.:r

I
I
I

SJm,!ll

W.9Ct0 E Tl!i:IS!m

c.::~::;-~~t:,; ~E. :~J:UIA

.;;.;.\;A

.

!$:.:.:..:... ~E C'V~~;,;:.,;

~~!~1

:iiU

s.m.m

fS7c :n.~r~).'TtiS nrv:2:r.~ms

I

7.&6l.1t~.l!i

:,.

..

.•

I

••I
I
I

I
I

:&~~.e~e

I

:n~N~~en

I
I
I

:n-:tsJ.m

~~~~~3

íiUat,i~t

,,
l.lll.ll\.01

Quinta-feira 22

Novembro 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NA.ClONAL (Seção ID

-----·-;;-=--=---==== - - - j!_lo,:_~:::i:.:;·,j ~~ :~?~ ?~fc.'::.:~

7199

C:t 1.tt

or !o:lri A. :c:.r::::s

R[Ctíi~"'S

--'----------------·--)·---··-·-··--EUECIFICAt'AO
:
;
!
!.~El-'

iDr~L

i!C~Z!:~S~~

-------------;....,..----+·
TOTAL

FISCAL

ESPLC!ftCACA(I

Ha.~:o.m

!J.a·.e~~.m

Ht.í:!C'.~U

!H.~aUH

1u.m.e~a

Hc.~:uu

1u.m.~a;

I

I

TCTH

ESm.;.
:

0!~"!/I.';~.Uil

DO_
llSG:i>:tt

flset.!.
SEtll!!O!lE

ESFEU

2~~-fâ;.m
2t5.~:~.!U

r~11:

'S!ül~~

e

lEc:JRSQS

~:1:

t:t'~-~ D~

oon S FC!Ot$
t-----1--·-!ES~~

;

TCt AL

Z:IS.iJ8.e21

;:e.tH.m

I

----+----

------------------~·

f

------·~-----------

lOTA!.

Ci::t.~!.'(!At!.'

DE
rC!íi'tS.

l------

~~~-~H.&~5

2~.e;a.~~~

--

W:t~~JS
Ctn~&S

24~-~n.ua

2ts.m.tu

TOTU

,

tftl!l~S

:

: -f!st:r.!.

.

-+--- ----

to.&~!l.m

sm!RID;.oE

!
:

! {;-.;:!tA i . L;;l1tS

--l-----1-

: flst.'t!.

ESHt IF!CHIC

tt!.:.i.S.S~l

H.S$l~

: DlCh."L\1AA!t\ ;

2!1.!11.111
2!9.3tt.iZf

~!t.ii~~-tt•
2H.Z~2-~a

2~e.m.~~~

2!e.~e.t.m

2!-Ut~.na

~u~a.~ea

t

:
:

I
t

f

I :

'

-------'--·-·-·~ s'n:c!

r' I c P.C ~a

: tsau.
:

~C:..IIZ!l!l.l!A

:

fl~CA!..

-,.--...,--------+-

.

: flSQ!.

: F:f',J:.
I
I méli,

r t1 1 t.L
sw;;~~ Íia · } u.c.:;,'.LS !!
:
l&;tr.:~
! L<r.í!A!. f~~lES
!-----!------!-·-;-- - -

.
...•
.

H:;.~u.t:i

J'3.:.n.en

I

ll!.iiUII

•

~.RJ.tvt

f

1s.i;~.~n

ti.:~i.$~~

1!:.EH.m

~-~~~.m
~-~~~.m

I
I
f
I

iJ.t.~-.~·
IUli.IU
7B.~~f.e~&

S!.c:tm
9.teUU

us.~u.~a

:il.m.m

I

7200

Novembro 1990

n!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io ID

Quinta-li:ira 22

-----------------------------------~-------------------ESPttlflCAC!O
: tsml~
. ta TA L
~·~ : R±:~·,::
:

C!~~~!~!&

-------------~-if-

:

1

: C'~ fi~ ffr.~!ts

. fl!:.i1il

+·-----l------1-··---

: f!SCA:.

2::.r:a.h,

2i.m.m

2S.~~~.:m

Z.E~U~l

'
' 3!&.::~1.1:3&

H IAL

F!SCA!.

~~~.i~l

31~.~11.111

:!U.!:ti.GU
I

I

!iCiillil<ll:

c..s 1,eo

:

ESJtt:riCACAC

WEIA

- -TOtta..'"'({AA!A :

..

.

l
: f!SCAL
: SitíllÇ~

lm:'l~~

T DI AL

f.!SCA!.
.lEOS~":;

,

(!:lt~

H..'tltS

7.1~.717.111

)'.~~fí7.UB

I

l.l!l.óii.!CI

&.:;:l.lii.UI

I

r.:a.m.m

m.~&7.t!l

'-~~.:;;uu

I.

l.~.lil.i<l

7.·::2.117.111

TOTAL

:~:u:::sns ~!

J3

lES'CiaO

f

92a •.,a7.m ·:

~t .. ~e~.v~•

92S.m.ta

Crl 1,00

----~

83! .I!!.III

: flSU:.

TOTAL

I!SIA.
~OOE

·-:~--·

i31.m.m

s:a.m.m·
m.m.m

83!.161.1~
aJi!.&a~.a~!
m.iÇ~.UI

I

I

I

I

-----------------·
!..S.PEClflCHAO

.6- • .,tz:ru

,
: Ut~.Ek1~~lA': ·

llllAt

IU.i."i~

D3
1W.1C

1·----i--------·-+----~

.CCC<~:.;:;c;m

llE

IICI~IilA

al.'<lt!D t lL'2iSI'l!

JIX• till'.!itll!.

HHL

I

~~.au.na

~:us oc
c:.ti.s ;cms

Jll.ii!.i;l

j}J.i*.et)

I

: flsetJ.

~.nun
:t.t:+.i~i

~~!~!.::•

~

: flwt

11.1!!.1<1

2t.i!l.lli

I

3C.m.tn

- lo. .m:m

ns-x.
IECI.'i!CAllE

w.;;;.tu
I

a. .~a.u~

I

lll,lll.lll

I

I

I
I

·-·-- -

Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGREsS_O NACIONAL CSecao

m

Novembro 1990

7201'

·--------"----------------- -lSICCirltAtAO

---------------------------------·------·
---------ESPr!lflC!CAü
: EtíHA
1 Ci AL
t\1
: tE ::r SüS fft:
:
l otrr:ç_,
----------1 ---1--·-------+-:----------t-----2f.Ct:'~SCS
1lS~:J40

Olt/..11Lli~A:lA:

: flst.~

m.tca.esa

t~uei>.t~a

:~•.H~.m

1~i.m.~23

!6M~~.m

ut.m.aa•

; flSCIL

ltt.m·.&·1f

rt~.m.e~•

: FISUL

,......3f..i~~-~~i}

~~;m.iZ3

~U31.1~5

:.e.m.u'

~.ceG.tce

~t.m.E:t

l!I.HMil

3;"M~~.tu

.I .

.'·

,Jilltü

m.m.au

nsc~

~D.~~~-~&

I

lpiDA:IC

:'

3a.m.·:t:

~-,~~-~~.)

: FlStAL

~n~:A

f~lilLS

I

•
I

.

o: r.:..c.t.;:~~~J r ~.;r~;;CAC

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

. ESHt:FICACAD

:

:

: f_I!itAL

: flU.
I

: flsc:.t

lBTH

'I!SI:!L

sWl!DIO<

.

TDTH

!SmA

~~'!t!F.#.2!l

:
'l

2Wl~~~!l

i!!Z~"!

Lt~U.S

l&!:.':<tt

E

H!t :S

·-··-

ua.m.m
&ts.m.tn

a~s.m.tz'

ü6B.iiUH

I
I

u.z~tm

~~.m.H•

I

.:
s!.m.m .
Bi.m.~l;

ee.m.~ei l

1.t:N.UMii
l.ilS.!õl-1!1

·'

8Uí:UU

.,

Sf.&ai.~~

I

1.1:~.m.en

I

EQ.(~tt·éi

J.t::c.~z~.~u

I

I

•
I

;

Novembro 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

Quinta-feira 22
CrS 1,00

:

ES1Hlf!CACAD

I.Sn~A

fn:C:..~:.l.IA

:

.:r.n
.•
.

::.

.;

1 O1 H

1~l0

.:f'~

,.

:·nt-..At.

TI! TU

..

•.·

. fiS!lL

R(CL~~~

iEC!r.SllS DO

:
l.975.7BI.!II

l.r1~.m.m

3.n!t.7et.m

3.91S.I&l.m

ll.!ll.l31

u.a~a.oaa

u.m.m
u..~~a.na

.(i.t~~-~=3

..U.~H.m

U.Uí:.i~t

I
I
I
I
I
·I

~a.H~.m

4.eSS.7S~.Ui

~-~s.n:·u~~

U55.Ja&.eta

4.c~.7u.e:a

I

I

S!tlil!DA!IE

::t

liU!~kS f.?..i~

•
I
I

--------·---------____________ ··.
·
,,;_

. f~1ltK :

n:s~~

,.

m.~t!.m

: fls::M.
TI!,HL

f'..SC!I.
&tili!IIIIE

;
:

ESIECIFIC!CAI!

.

: fl!b.

eu.~~~- t-e~

sv.m.e~&

su.n::.~'i

li'J.9H.Ii&.

M1.~aa.n~

taru

I
I

1 DH,t.
t
2.431.111.161

2•.(3Uu.eu

I

2.43-\.~U.U:t

2.~3<.ita.~u

I

9õ;:.m.;~a
3.S?&.e~~.e~~

flst::
S!ll2!1111E

c:~rs

I

~&:...t:u·:a

I

96:!.!i1U~~

I

3.3.9é.C(!.iU
a~.u&a.!u

I
I

I

I

115:!.t~~-~t•

: FIS".At.

w.~:.s

~i.liU.Uf

sv.m.m
I

!S.~E2A

C..~".:!nAA21t

RWr~s.:S ~-

t$.1:S.OS DD

TO l AL

: nm•.M;XulA :

3.:m••G·a.e~a
I

.

Quinta-feira 22

Novembro 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o ID

ESPEClflÇHAII"

ESf'..IA

:

--~------------------UTAL

~tll!!ti~lA

Hill
:

:nu

I!SC!l.

SZCilt!D.IDE

~

ESHC!F.ICACAD

rsru~

.

•

12ijJ~~-~a

I&I.IOG.Eil
I

lo 1 u

.

:
I
I flSCII.

1t0.~~3.m.

12UIWI
l8i.IIUI!
t

~I!:JI.T.U.!A!

:

IEI.I!a.D!I

121.m.m

ttu:uaa

!-!.HJ..D:
!J&..m.&':
se.~:

SU:tl.S :
li

!EMSt!S ft.l
H.SJi..'iO

I
I

2!~t:.&::S

;
:

OE

O:.l1~t.·. rox;~

~i.tN.~ii

I

!ii.UU(f

·I

:a.m.m
sa.t:e.u&

I
I
I

I

---------: ~CA~~~rr..RIA:
•..
·IESt:~tl
. ·.i --...:·-~!--....:.---~----·

..:FISCAL. .

lll..H·
.
rncAI.
Si:CI.IIOtl:E

:

Cllii~

fCi!.ES ·

·-·--+-·-----

'5Uiii..à:
!t.e3uai

.

)f.ftf.H

~~

-s..eat.M :

••..

st.9et.;~i

I
t

~-'~i.e~5

I

:J.t~U~~

:a.m.m

••i

"I

-·-·--·..,..-----..,.....----!

· ESPEtlfiCACAO

ESFriA

TOTAL.

:~~~AtiA:

..
:l

.27l.liUII ::

I fl!i:M.
TOTH

FISCAl.
IIDIIOID1:

21MCt~=

;:

21MU.& ::·
VI.UI.ttl 11

..

"

i~;o ·oc
: rom.s f ~nts

:

--i..____---Vl.llt.m

'I
I

2rt.!ll.l!l
Vt.lit.m

I

I

I

ve.:o1.m

I

7204

Novembro 1990

---·

DlÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL.(Seção ID

·-·

----

~---

-~---

·---

Qpinl<!·f~ira

i

á !i

!
..!

e
c
~

c

u

!

.

~

u

~

r

.

-~

2 !::1
~

§

r.
li •
~

SI

§

,,
b!

~
j;

""
r;

~

~
:.:
i\
;.!

H"

~

e

5

e

i

e

i

~

"'~"'

c.

~

!i

l'l

III

"

~

;;:

~

""'g

-------i

"
=- :€3

-~-~

;

=i

22

I----...----- -·

Quinta-feira 22

,.e I .

=-- ·;r;
!!'l,ê:l

!

li~! ~3

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!lo ID

~

Novembro 1990

7205

--------·-

----------

l ••••-••••• •• •••••••••• •••• •••••••••• •• •• •• ••

§I:~ ---------------------------------------------------------

rl

!1

1,·

~~: --------~----------------~-----~--'----------------------------- -- ---------- ---- ---------- -- -- -- --

:3
(;__

!:::

~~

~

I :- 1--·-----------------------------------------------------------;:----=

1!
~ ~~

=-=

-.:
~
.;

..;..:

-;;

ii_:~_.r,= -~H~I~~~i~~:~- ~}~~l~~inr;~;;-~====r===-~-:~_: -~i-u-=--

r!. .~;r-====~=====----==-========-====-=====-===-==---------::

~~~~

~~ g~

i~-~;~~-~!

N

N

M

-

~N

~.~ ~-

~~!_ _____ : ___________,_______________________________ _

~~~--------7------------------------------------------I ----------

----------

----------

••

•

: 1~~;i!~i~;i n;~;ui~~u u~; ~;~~~~~~'i nuJ; --

I

i
.'

1

••

I

: ,_

~

I

O ee ... • • - - - ._ _ _ -

!

••----- ----------------------------

~~:::::~===::~~~

;;;::;:

;~~~ã:=~~:;;

i

1w 1

'B. I....~
.::a;
I c
J-:u

-

.........
.:F.;I ;i·:::
i 81:
jil~
- g.i
~~:,

;:;::::::.:;:;:~::;

p - '- '":"'-- - - · · - -

;;;:::

:o:= ==

:;

. . ~-:::: :::::::_::_::::::;-:·:·::_::::_::::::====--==-==-==---=.

_! _______ ~---·----~--..:---~~------~-------!------~--~--~----

..

;

.. I;'

;:;;:;

~
w

B

i

w

:>

R
~~

r·

I1!1

I

Ii
a
1!1

l'l

I

Is
aw

..
I"'
3

1!1

i

i
i
&
w

1!1

I

§
!;

!il
8

I

IS

ii
~

fi

i

g

i

1!1

i

i

c

m

ii1!1

~

7206

Novembro 1990

_,

::· ::~
:;

-.
-

..-...

::
:;:

.,

~

v

I

I
I
I

I
I
I

i

~

------

I <JI I
I

I

;:(

""

~

u
z

1
1

I

w I
I
I
I
I
I
I

"'u.w
"'
"'...."" . III
~':

w

"'....·~

.:

"

u.

~~li

<:

w
o

'·'

~=~::e=--

iI

~

1

.. ~

f'J (;';
t"'l rn

<:<t
I

I

e-G·O
""'
...Q':. .....

~!';.·

1ª~
~~~

~ ~-â~

.j

~~~

------

i

l

I

.. -- ·- ---- -· ·- --.----- ---- ..:'1
·'

:

----

-=~

.... ------------ ·--

1

:-

.

_; .:

t.,.lt..!

~~~
~~~

I

~·J ~

R*

~~~

I

<.' t!J

\.I.!
r~~-:

:·=-=--

!

iI

..J _J....t'

~-

-"

I
I

>-<~I

} ?

~~

!
I
I
!
I
I

<::C: I

·= t-e~

~~~·

--.---- ---

I

C':' V'l I

--55~

________________ !
:::i~cdC::rd

u"'
w
"'

!
!

~~~~~~
~-~~~-

-~:~ ~ ~ ~

::>

:>- :;:;.-

~~~~~

i--------~--;;-;-·- _ ----1

~

~t-1

-----55:3~

~

l

Ul

t_.M

_

! -~;;;;=--;;;----!:·.:·.~~;_.~~~
:::::;
.

~!

"'....o

..: <r :

------ ---

~

~~

"'""
ti>

I
I

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

I

1
I
I

o

-

qwnta~feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io ID

o

1

o
..Jo

:>:o

,,""'
..;:,-

,' -

,,~

...

""o

"''
"''
"''
"'

~

:r.,.,

a.:' t
<r

c.

I

t
i

.

22 ·

....,

-.a

...

.,"'zw

1!

-----

Ic

u

~~

..""'

;: ~

~~

w

-· i5
l

i

"'...w

~.,

~~

~ t~

~r.!

l "I
I
I <t

....... .."'..
.. ..,

I

I
I
l
I
l

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

I

I

I

!

...

~

' ow "'
I
I

... ~

'

I O.!

~

l------------------------

f U I
I Cl! I·

I

·I

l
I
I
l
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
l
I
I
I
l

I
I

I
1

I·

1

I

I

i [
l

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

f

;

I

....

~ ~'!.

:~

I

o o,: g
:i

"'
55l
r=.c:::al

..."'"'

t

I

o

s
~
"""'c
c:

"-

.....

.....

~-

.

---

I

I•

I•

I'
I
I

- --

"
~

~

~ !~

!
.
§E

u

w

"' !!!
~~

I·

~~
~a

I
I
I'
I,
lo

~~!

I

i

I

~~i

..

~

-- .. -- -- -.•; E-- --

..;

~..- ~~

~-

~~

' .
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
:! ~=
. ' ~:

-------.-.-

---1 ................
-----....... ____ _

--

_

i :-:::1~~~5
':: i o i ;.::;!:;!:::
ti~=:.:=
'
"
I
~::
!
"" ' !L ' . . . . . -----=---- -t
cc:r
UU11
'''
I

I
I
I
I
I

I'
I•
I'

i

I
I

!

-·-lf
~..-

11

'

r.nmn
::'!-::uu

.......

!

w u.•

o

.Q

t::;

~

11~

,,

ll C":

..:.

I

lia:

_._!: .....

e;~._!;·,v

~

110:.
t•

~

11

11 C

"""
I! •.:.

o-.,,~

(;: -::.· t· ....
~·

........ cc·

:-. ;;:. fi "'

('o~

c; "·e;.

"

--- !!
i:,i.

"-

!
il

I

"'

I'

------------ ·---:------

I

i

~·

:;;

I

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

.. II
~

"'

w

I•
I'

I

::!:';::.:

L•

,.'

I

~

5§-5 EEZ
i :::-"' I . : ..,.; :,..; ~á

I'

I
I

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

~~

,,

II

c

~~!
,_t-i u

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

I

I
I

~:

~

! ,.•.o

"'"'~"'
w--

i.....

~
~1 :.:

I'

~

ls!U!

J

~

~;"'

I

'

----- ------ --------- ----- - ----

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

"":'!-~

....

1

I

I

E!;OJ

I
I
I

:

I

~~

: ~ ::
I
I

I
I
I

~~l

!:!;'5

~--

I

I
I

I

--

- .. ~
:: 3

;.~

! oO'l

t' ~ I

f !.1; ~~
I :::l I ~g·
I tJ i
:

I
I
I

.. -· -- -- .. -- .. .. ..

.. Hi3

o
' ...o""

I
I
I

... "" a
... "'

I <t
l
l LO
l

I

-

-- --

~

.,

7'1JJ7

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

,,~~

0:

"'w
' ...b
....
•'

"'
I
<> l<1
}2"" "':;;~ I
I
I

r:
•l ~

I
I

iI

t'~

"' <s

" "'w
.,...
"u' ''I ..•:

----

--- --

e: ":/

)(

u

:.:

5 ii ~'(

:g

---

----

-----

ciu
~t:lô

::i

Novembro 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io lll

Quinta-feira 22

I

i

I

Novembro 1990

7208

-·----

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seç!\o ID

---·

! ti
lU

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

·---~

----------------

..i..:."'

õ
"'"'
"'"'i
«

'C.

.
---

'Y

>·
u

"'"'

1-

z

...o

(;}

---- - ......

<r
ç

~:!=t:t·,.Õ

...

-----

w

o

iil

~

::s
'""'
&-» ~;

-----

·- ..... -- -:-------

-----

1-------------

---

---

,I ----.-.
........ __ _

-·---"'o r<~ I ~:i~~~

=:::EE;:

!

.. __

---

Quinta.feira 22

~'

- =·..... C:·

~: ~·:

1

"'"'

I C:

Ul I

I::J

-----

lU
IW
I"'
I
I
I
I
I
I
I
I

"

I

::: !.

à
..; ii
. ; .....:L

~t=i~:il'i

I
j

.....

'
I'
I

:::=

~~~

tirirl

:-:~~

~ª

I

~3~-

-~-

~,-~

------ _______---- --------------

~----

_,

I

I
I

-l
t

c.o=:;;;
,..; ..; ...:. ...;. ~

~~~~~
- ........ ---- ...... -- ----·

l'

=~

!.j -- -- - -- -- -- -- - --

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

I«

~

(Y-

'~ I

'·~

lO

I
IC

.:c
I ..:

o--'

r-

;,J~•

(r.

·~;-~(5·
Q,Co

o.

--

I

-::--:.

'

I
!ri

~t=:

C: I

t:JOI
O I

i•

i
l

i
i

i

!
i

-1

I

.;...

~;

I

.:;:

-------.-- ..........__ _____ ._.,. ..... -----

01
01

i . . . -------- .........
i

e c

I

..;..;

cu.: r
o::-1
cor

~

•I
W I.! I
o o lg
!:J
-'-'
c..: I «
IC"I
'§f~ i _...:;

I
1

....==-

1- (.') I

<O

I

O

I

1-1' t-o:

I

OJI
H!
<::: :> I_
t:!U[O
O
I:!:..

OWI.J
~ ~- I •':

':::;- lol

I Q

e::Zt...:'
, .. I 0::
:>ott~

C<:l

r_-.~

I

I

i

g:

í

·l:

:.,
i~

lO

1u
lO:

•'""

-..

o

5·

Utn0··

-

11!01

-

IJO\II:RUt,DORI/1 DO ESTI\DD
G.~Sr!IEiE CIVIL DO GOV~RIU\OOR

<r.s.

i

1, ~o

(:l

·------------------!"'----------------------------------------------· . -------------------·-------------------- .. . -- ··------· --·-- ·-------------··-· ............ ___ --· _________ _____ :e;:rí«<E:
TA L
E
Lli\. :
:
:
:
c:;:as:;!?.
..
..
: oc.
:"
!
:
: "'
P R~.G?.foi1A DE TRf,Oi•LHO -

RtCURt;)S Ot TQ!ir.s

.

.;..

ESI~trl

ICACAO

tr

.---~·-···-·-··----·-·

t5.ZM37 .~~3

ll~:;;~.~ ~ r~~:~ ~:!~~~~

.

oc rx:~~A

as wvicc.s (e hUa Dirm.o ~u mo a
~~~·;uo dr H05f1U ~! n6to' dt (Wito c('o~uli\'0,
Wc~hr

caltval t iA(Oíutiw

----

:r:

; 2S.m.m
:m: 21.m.m
I 1St I

MU,tYi

!Y~U~ ~:t.~.

t
z:IJI~

I
I
I

T~r~t\SrERi:NC!t.S

fONTES t

t'l;: '~~-s

~

!.\.:s;:.l!l·r.~

••--a--21.1:.\111
s.m.m

I
I
I

ts.5~

.m ~

4.~·.m

:!:.::c~;;s

.

.

~

I·

.

l
HS.Sil.llll
HS.~Qt.m
'

-'<·•~a•---

:ESf:mm::

!· {

:

li
li

I:

I I
li
I I

8

m.~.,.m

:13.111.111

-:ll,lf-.111

3Mll.m

I

I

:, t

: : 1t1

mishnci~ i•Jii~iCi IO·GMtAO

1a.m.m
1s.m.m
11.m.m

:

I:

Ja.lil.~!l

11
li
II

I:
11

11.111.111

11
I

r

I

----·'···-·---····-··-··-·····--- ·······--···---'--fiSCA:.

sttlllrrth!

.•

I:

"'o
~

o: HjDAS A5 FONTES E TRAN~FEREI;C!AS

II
I:

r

!lVllft<S
F!f.A.~tE~~,:.s

I

t.:l!·m~
tA D1U~

CIJ!11.S l<51.
C< C/ll!IJ.

•• S!.:euo& :
r.;.m.m: st.m.m:

~JDUU:

2S.m.m 1
ts.m.ea:

!.m.m ·:

1.m.m:

I :
I :

I
I

S!,Ui.tU I

:.m.m:

I I

I
I

I I

I

I

~

l.lli.l!l I
:.m.m 1

t. ~

í'S.tn.t» :

1\.l!l.lll I
~t.m.m t

••

I

I

1s.m.m:
/a,lll.lll :

I!
1r

II

II

II
I:
II

~

w

-·---··--·-···-...,-------·

I
I

C·il

r ar H

I

crs t,eD_

do hh· I :

d::1 tmrrfl\~t'-~t 1M :Xftn r imnc-nlmo J1dl· f
tu mo G mmormnto t CO!IS•Jlt!X'ia ~~
tt~~ t1 ~~~~~istruto 1uUita

f

I I

':

1 OtU I ' ?t~t.l E J JkOS l E!C:. I Oíi'!~IS !>tS?,
I VI:SI!i'81tol I
I !IC, SXlAIS I !lo\ D!Vl!l.l l Cl1iEHI(S I
:

n~~m~ ;,j:c:~~:t

rL~!~!·!.~s:o GA mx.~~::uA

I

I

____ ,,_.., _________________________ .. -•• •-·--·---------•a---------------- ·•-•''"'

J...-:i~!LiM
;'.i ;K!ütsst •:n.m k'O P2W".USO XJJC!~JO

8

I

RECU~GOG

f:,t4,f~l.:~~1-

o

I

o-

TRAOfoLHO

EIIEClflCitAD

I~

I

·:

OQ•.jp:~uriOO~I{\ DO' C:~TAOO

·•• •-·• •·--·• __,.,._ .. __________

lj

I

I I

PROGURAOORXA GCf!AL DO ESTADO

rniJG~I\MI• DE

c:J:r~

I I

I :
I
I

S.lll.lil
I

1

~

1-".:i!;u.:;,:,
~o!~~

~ ~~:t:.~

.I

lO! H
fls::l<
'SE!I.1!010!

!!COO

rmtu

J..~~

P!S&:.lJ.
i
~~ ~

---------~--------------------

111~:.:.

::·t::~

!

f\~

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

...;

2S.c:a.m

51.1~~!»

I

l!.!tl.lll
I

ll.IIU~

1.m.m

I

r.m.111 r

I

&:

I

ii
~

Novembro 1990

7210

-----

"'"'...
lU
:tJ
I«:

DIÁRIO DO mNGRESSO NACIONAL (Seç!io ID

..·=

<1

"fj

~

---

! L'.l

'"-

:~

!;c

~

"LJ
L-

w
~
u

,,""'
....

r~

"

'"'

,.,"',_
·z.

I

I 01

,,_

:UI

z
o

;

u

-----

I·

Quinta-feira 22

o

...

-----

;

"-·

----

i.
I

t1 I

"'<t

"' !
..

;-;:;;:-.:

'

:;~

:gg

;.a-~;~

~~

::: =-= =::

-----

-----

--------- ..:. .......... I

'

~~-

'

!
i-

...o

·=
'

o

!l:.i

I
I

<õ

%

I-~'"!

"'"'

-·:1<::1.
~ --

=·

00
00
<:- C I'
t

I

~

....

I

t.'lO":

U

I

C<: I

O<õl
Ot-1

-

>< I
<:...JI

Mo-<

c: .l:

o
t)I.:J
·..:. )--

~-~
l.::: ... .::r
t-: .-:::

I

I

~

S!
:;

"'"' ,.
<:

"'

I

i- I
I

"'"' o<:"' i'

!

r.
" i·

'cto"'
"'

I

•

~

I·

' :;
I Cl

<::

Cl
~

~

....
"'""
w

o
c
~

c

·u

-

u

~·

"'!..'o:·
«
'-

•

=

Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

---------

----g

::r,

=<

.0:::::

c

~

o l &-~
~--~~
Wl

n .,

-----------

---

-----

t

,,<t
"c
.....

=::=;:.;
..:.,.;

.,~

·'

LJ I

"''·'

~~ ·~

•

3 :.sE
~

f."l

: -- -"
'I
!
I
I
I
I
I

o
H
«

<t

z

••
.o

''
''
I

c"'

I

c

·-"'

-----

Ui
Wl

0:::!

i
I

·-

• <: .-.:

I

c:: c:::

I
I

I

'I
'
'''
'

I

e: ..... "

::i

"''
'.c:
I

L':,

I te
:~

I

w
c
'$
;i

,.,.

t>.:.

.:;.. ()>

.L..~

c;;.

-'""'·'r::

'
'
''

c o

'I

I

-

.~

,~

1

.::

...

gi

i'

U!i

~

I

I

~ !-

-t

I

t,.;;

I

-d....
.Z ·I

$

'-''

01

'I

><

':"'·1

~

7211

-----------------------

'
~·: ~~

t:'l

Novembro 1990

I

(;0

..,: .c

I
I

~·

:

!,') ("':
~H

::.;;:::
M

J-t

X: :E;

I

'!

·I
I

CC

I
I

•I C:

I

uu

'
,c

oa

.~

c ..::

H><

~~~

....
,.
1.! ,...;
<!: ·:.

.9::J '-' ....

...:: I -

í ~:

e:: ;:o:
uu ! ~:
L·.1 ~J i
>
úi ..)

tW
Q

:.' :::
~ç

i.3
c.
"-

'-

::=
E
---------------------------~~----

_..

ll

~-

~g~

~

NO"Jembro 1990

7212

-~§
~i.!

' "'u•r
i z
' w"'
'

8

..;
1:
u

I

~

~~-

I
I 41

"! 00
lz

~u
~.?.:

' ·-"'"'

'·

:1

I
I
I
I
I
I lO
I I-

Cl

~a;

"'

"'
i o"' ~~
...

;aª

''
"'
!' <1:

I tQ
I

e
-~

Ul

I

o

c
i ....

I
I

!

..

n

o

.,

~1

§tl

u.

' "'
~~
•'
"'a
.;

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Lo.l:l

~·!'.<

"''!;!

.i
I

!

-!

;

'' •''
' •
' '5

-------------------~----------~-

-- -==- --------------- __,..,;..- --- . ;.... _..... - .................. -.:.o.-

----

"'"'
.......
!'
"'"'
-'-'

_. i'

::o:>

vu

I

..
;; ;; ;:; ;;. .;:
~~~5~

.

.

·'

'

.

~ ~

~~~

E~~fiiS

-------

---·- -----

--------------------------~~~---

--·--

--~--

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

..

.

.

I

[;ã·:

~-

t:.r·L:.t

I

"'"'
ao '
I
I

i

I

<::<= ' g
_..,
I

I

cc c:.·•

<<"t
,__
I

'

.t..'U I
L':....;
l') ~· -~

iI

"'"'c
0:

u
Q

' "c
.,<>-· "c
_.., ' ""'
'·
I

.

-::~

·t~

(1

:-

~

'- -

t.,!. t.! I

c: e:-

:i

.;

~

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

:: .... - --- ... - -----::--

I

........ :....

'i ~ ::-

-------------------------------- 1,. :; :::: ·l

I

'I
i ~
I'

--)~~

I

I

---

1-,. ,,

I

I
"'~ I

QUinta-feira 22

-----------------~------------~-

~~~n~

~[g

"'~

----

----- ---·--------- ----~~~~~

"'
~

' ow

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io ID

~

~ ...... -...:.-

......... -- .... -- ~- .... ,;..__.____ .....

~~;§

~

.

-----

<:

••
u
z

li!

bJ

..;
"e
u

"'

...
·~

"'
""'"'
·"'...'"

...o"'

I
I

I
t

I
I
I

I

I
I
I

I

I
I

I

I

I

I
I

:;;::::

I

ririt:i

~·~~

...:••

I

-----

---

-----

---- ---

--

I

-----

__ j

, ...

~~ i
siili !

I~

I
I

I
I

l-

I

I
I
I
I

I~

lI

I
I

'
I
I

=
sa
:
~
e
---------------------------------------

--------------------------------------I
.a
Is.

..
''

.

I

I

I
!

I

I
I

I•
I

I
I

I
I

c o
"'"'
o::
"""' !O
,_,
r
'
I

I

I

l-

I.

lu

MM

n

í

1-

Ql
I

<!:I

XI

'<I

-~i

Ct
Co J,

a:::.
t'..

·!

·;;

gª ...
~1

I

I

t..:l-

o

I
i

I

·c.c :u
"'"
uu
..,.,
"'" ,_
<C

.

o

I

I

<t 1 - ·

I

------~--------------------------------

I

I

I

....

I!.

I
I
I
I
I

!

I

~

---,

~------------~-------------------------

I

g~

i

-- ..... --- .... -·----- -----·-- --- ..... ---·- ___...__ -- ---·· ------------....----

I
I

........

I

---

~~~-

:e--:~~..-

;

"' .,

---·-

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

"'<C

,_,_
"""'

--

_... __
--------------------------------------------

w

~~

---- -----

7213

Novembro 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

Quinta-feira 22

!

~

i
i
!

·iI

________________ i . _ - - - - - - -

1ii.

... ~

~ .. !'!
I '!·.:;::.;c

~

Novembro 1990

7214
~~
h

.. DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL {Seç!lo m
<'11

g; •t

'

<ti

~~ t.;

H

c..:o! ~a

r.r 1 . fi 1.-f

«
u

5:

.... --- ..... .:.. ...... --------

I

"'I
l:J I

-----

1-

,,";::

I... I
Ol I

Zl
o::: I

c-:: 1

c-:

>·

Wl

"
~-

~~

z~

~~
~3
~

~r ~~·t·
-=---

I t,'):

'""

<t :

t.')-'1 ~

-~: ~
c:. l -~

t-:~

....... J. .....

l

;!=-

«

I

l

i

I
I
I
I

I

I
I
I

~~~
"'!:i

'i- ... f

I

I

I

I

I

I

;>;_.
0
O

!

I

I
I
I

j
I

I
I

I
I
I

!
í

'Q

'

Si:

-

;; f, .::
c..: i lU
·- l

'0
""' 1
I, .....-

"''
..::·a

:!:I

O r<

C".! l
C.J-1

00
~~

......

..... ..... '
"'"'

I

::;;;r.::. :r.

-----

l

W

"':"-:'""!""':-":'

ii:!:~i:=

:i. :i.

l)

I t.J

Z

~~':~~~

~;;:

o.;~

1-.:.::

O
<!:
U
<t

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

Wl
01

--

"'.;;,

::..J
'

---

-- -- I

à~-~m.~~
I-· -

I L·.
I

I

---

~~

I
til I
ll! I

;

l,i;

1

l-I
I

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

llJ

'i

I

lJI

-Quinta-feira 22

o-r

,U I

"'" !I .

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

I

1 q~

1

, __ _

,___ _
,:;i;-

t==

,~~

I
I

I

!

-----

---

:::1===

--==

-=~"':-:-:

::;~~~:;

===·==
iI-----------------

!
!I

I
I
I
II

I

::_
--...:~

~~

Quinta-feira 22

•..
Q

.:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Íl)

Novembro 1990

------- --------------------------------------------------------'"'
.....
'"'
'
------!
r-Sê,
----------------------------------------------- ---,,_,f,j

i

";~

:.::
;:
;:;

lI [j~~

lO<

IUI

I IJ.
I

~w;

L'!:!:

I

:·W

I L>

! -~·~

l;l·~

I:Z

lO

I

;;.:o-<1

1"-

: "1

I

l<l:

I
t l,
l.<t'"

:s:
~

Jg

I~

l ow·:I

I

~

I

I
i

i

------------------------------------~---~-'!P.'~~~
~~~
~"'":""'!~

v;

o

:;~%:1

t."l

'<
'-''
L;J i
:0

:i:-;$ ci'

~:iZ
~~~

----~ ~ ~ ~- ~---

::::::

"''
I
I

I
I
I
I
I

I

·~ ~

'"""~

I 'li ,-,

' '

r>.:: C::!

l

s
=

l ~ '-~

I

:
I
!

:::: == =----==== ::--::::::::--

-

I,

i~~

---~

::::;--

----

~~~~
a!~=

I

;

"'"' ' !.

i=P- 1
• .: _J

-

'J

i

I'

It

Uw r
.... I

~

'

r

·.:
~

~ '
II

·:.J

!

i

-. Ct I

I

I

I

I

I

~tg II

I

:~~ f

9!-

!

I

r

et:O::I:j

--.:c

.o::

o::

c::

-

1-~ico,
L:l uJ
(t.

r!:

t

""

tJ O
,..,. I
Li! WJ .I
1 ._
_t.'"i~'l I W t'u.
I

=

------~-----------------------~-----------

r
_!'

... ~-3 :.
:. .:;) I
.:w

=

--------------------------------·-----~--E~
EE9~
E

I

·.~.:

"' '

!

i

I

7215

~

"'
:<:r1y~

-

~L~K<.

rnKr.n or: t:oucr.cr.o E

---··,-..;:tt;P.Al1A
.......... -OC__ . . --- . . . . . . . . . . . . . .

cu~

.,,., 41\1'1

nmr.

-:'~------:-a--------------

iR,\BtiLUO

. -------·----------...
---------------·---·:--··-----------lU!CllrtCOf: OE TOOt.S AS
E
FONT~S

-~ • ••. . . . . . . . . . . - - .. •................................................... .w#..... - - ... · · - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - ~

:lsw~m

ESHCifltltU

:

·-·

-~--

&

r o 1 H. :
1

:

: S 0~1/'~

-----~--

Em~o:t"~ O! Atmz!:Es ~ *S!'~:o r: um- : : m 1.
?rrstu- mi~ltootla sml u ~mc.rto mm!luf l : I
1!!"~;u.t~ t'-1Ü:vi-m (! ;rm.s ~t ~:s.;.tths, Fw· : ·:
t
,,ulmlo it nlrri~.iS .a~ltli\'Oí, ?~Oiw.t~t 6r hc·

:t~:o

tESSlJI,l E : Jn:~ EE!lt. 1 rw~~s ~~~. 1 1h'VtS1i~ft10S :

at. ~tAiS

IIÍU t: telõotlitO:i

1 C!;lWHES
------~----

'un.m :

t:

1:

:

~.en.t1t

---·---,·---1 to.m.Nt

l.r.'Jnt~::J
DA 'O!ij~

1

CJ:J:.s ~ttt.

t

D! CllrQ.

ii

l

J
I

··--------·---------------·
5t.m.m

------~-------·---------------------

3.tJS.m.en :

11 1.m.1sí.m : 1.e:~.m.m
I i. I.IIS.1SI.Ilt i ·tesl.ill.ltl
tl
tI
t -

111.111.111 I ,

J.us.m.in 1 m.u,.m:

nw.:.

n.,um ·:

I ru;tltUS ;

.

l"DIAL

TaA:tSFERENC!i'\S

..... :.. •• :. - - - - - - - - - - ......................... - - - - - - - - - - · ·

li

11

ltOii!D.Q:

-----

I

1
I

tj

~.m.cu

I
I

aI

~

I

-----------------------

tj

o
1500Ó

•

1:;1CJ2

-S~~nr.TARI~ Or. COUCACAO E CULTU~A
C~:t:~CUIO ESTAtlU(tl\, CC EOUCt.Cf,Q

Cri

i

1,0~

·---------------·------------------------------ -------·-"·------------"':---------------.------------------··-----·--- ·-·---------------------.... -lESf:;mnt: 1 OtA L ~- ms~M ft. ~ .,\!:.~E nt. l L,:.'!i~S ~'!.SP.
c:;;l:as
E5PECHlCICID
llf.'tS!:~.mcS : J!\,:ZiSC~S
...........

-- .. ·.- ··---- ····-

rrwmMI1A DE TRAOOl.HO

-~

...... ---···-- -1 l

--·----------···---------·----.
(j.:";(~~

t t"\'..f~o1A

te.t7 .m.~;.~ ·
ti.."m

t

:

IJ!U·iil;n 1 t:'lf.•:tMI
Anmit!'u

R~CURCOf~ ··)E -TÜDA~ tlG FONT~~ E lf:(IUSrt::u::~C!A3

r~ti!Ci

r

:-o t:~l"'J ~ [~"c~
Q

~r,o

to Eihto 11 ass1~to u

~~.,..

t!~il~l~•l

btmnhr il iti' H ~si~ ;.trm.s H pum·

:

........

~-'I:~:S'I:C~~

r~~!:~~~.l~ç

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

I III I
I
I

m. s;.cms ·t-

·I
11.101.11.1:

n.m.m:
u.m.tu:

ll
I i
11

ll,lll.ljl :
ll.ICi.lll I

II
II

~------·A.~.:i1!2~;

!11\ J~,t:A

1

tt.'~;:t!ts

~ ~:ij:;A

fl'"-IJ::li.S

~-

o

~S.'.

~ aJa~L

-------·----'--------I
.-: -~uttm:
I
I

~

11.t~t~:t

I i

3i.m.m:

IUI!.Iil

I

I

I :
1.1

3MC~.m:

!l.l!l.ICi

it,IÍI,Iii

I
I

1.1

30.tM,tç't I
!I.UI.IIi i

I

I

I
I
I I
I
I
I

II
11

11.111.!10 I
31.111.' e; 1

lt.iCMÍI

I

I

ru, rnoi:u-m

---------"~---------------------------------------------lf.IK,IIII
10TH
fllt,\
l!lllmit(

.

11,111.111 I

:

11
I

II

"

':

11.111.111

11.111.111
I

I I
I
I l

I I

I I

;~

I l

E1

o!.

~-

!:l
'

Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

-------------

-----

"'<::
....
l)

fj

"'
'""':.:'"
<Z

.....«
·~

tJ'I

~~

"'o<:

....
'-'

.,.., __ --·-·-..__------

w
o

:-!·.c::~~~

"'

·~
l "'
l::l

-:.: "':- ...~ ..... ""!'

~~~~~

'"'

lU
I l!J
lO:
I
I

·---.-

I
I

-----

I

--.;

I
I

•I
I

'
I
I
I
I

___.

I

,'.

~~

_.... _________.

I::

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

& . . . . ., .

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

---

•rr

:.=:

:i~

I
I

II
r

I

I

<:«I
001

:z;:: 1
W LrJ I
N t·l!
cc;:1
L....L:.I
l
\.!J 11: I

""''

I
C <C;, I O
..... )-.... :I:
t'CC!I..J

C:: .0:: I <::
t- ~- . 'CO
''L
<:::
~u::
O!:
t.J "'-'

t-

t:.!U.:

w

(,)~·

t

f

o-:.

o

I C
I' :C:

r..:

j

c-..:

GIG-Il!)

c-·· c·
""·.,ç

. ..-4 ...

I·

a:

.lL..

'

7217

---....,

__ _

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

5

"·
"'"'
-~

Novembro 1990

-;N"n~N

--~

"'

7218

Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seclio ID

Novembro 1990

----.---.,

...

~

"-

lJ
l••

~

u

''
!
i
I
I
I
I

~

~
·:

.... --- ....

"...

'"

--- -- .... ---- ------------------------------------------_

............ ----- __ ..,

"'>·"
;:5

I c. I
I
I Ll I
I
I
I Ll
I

·'

--------·
__ -------------------------------·- ----- ----- ----'

~-~--

.... --- ---:"- ---- .... -------------------------- ------------------

"' ''
o
; '-'·"'

-:s;:;

~~

I 1-

'I

lJ

! ~

-~"'-~

~~:;~-:~
:':::::.>:~:=

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

'n

I
. I"

-- ....

~~~~:;

---~-

-- ------------ ------- -- -- -- -::':!~":":;:::

-----·

--··--·r:
::!

~~'J

' '"'

"'~_c~-'""';

:..~ -~ ~

"'-'t·..:
"'

. -- gg
-- ..... ... -- -- -- --- --- ----·--· --- .... --------- -- .... -- ------ --------- ..... ---

go

~-

o g,g
"

.o
o
..; c:~
~
~

~
~

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

~

'

--

-----

----··

.

-----------------------~------------

C:<:

ºg

.•l

~.J

..: r-J

_.._
"'""
,•) l.l;'

.::c

.'
'-·
·:...:
·• r•

-:- :~

,J ~";

..

I.

_J

Quinta-feira 22

J)IÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL CSecao ID

Novembro 1990

-·----

~-----

-.-.

7219

----

:;:

-----

~

------

...."'•••

'~
II

"·

I 01
I C

------

I

I

I
i

I

:'~~

~"":

::.;:
i:i~

j

I

I
I
I

~~

!

;;;:;;..

1

~o;

~·'l

iS
l ·O·

~~

I
I

I•

:c :c

>-<H c

::>::>

......

ww
.I'~·
>:>?

O
..

I
I

I

0!: "~ I

!
i
I
I

I

I

§~

I

<::<::
........

~

~i:lj

!

I

c

~ff

I

õC
zz

I
1

~Q II

CC

()0

........

~~
t:N
·= <
'-'-

l:::i

!

I

--

l~
i~

.-.

:~

c~_,

I: :,..,:

..., ~--

I

«:

• ·.r.

.,,·'r- .;

":.:c.

''=

..

'

lt.:

I

.,!O
C
::s:

o:
,_
"'"'.... lê
... ,.'"o~

!, "

lO

""~
~

_,

-~ ~

t:~

!:1 tl

-----~-$:~

-~~~-

-

=

=

----------------~---

19

,.

I

ª. .

-··

I

......·

~

::::;z

I

I

I

_,

-=-~ 5
~i?-::C:
.....

-- ·!, --------::---- ----::-------~~

~

I
I

Ull!

I

~.-

I
I

.:o

..-:a ..............

Ii

I

c
c

-

~ ._~:;_:---.;:

"'~I

I
WL:J I

uu

:1~~~:-

----- ----

I

~"'I

I

~~~

;c;-.--.

I

i

Ul {i) c

:-;·~

"ª~.r.~R

i

('J

«

'II
00

:,:;

!

!'

i

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL CSeçl\o ID

Novembro 1990

I 7'12J)

"u""
~

I
I
I

I

B II
c< I
w

L.

!,1

;:

I
I
I
I
I

~-

·- •
«

I
I
I
I
I
l>.J I
I

~J

..."'
o"'
"'<:

I

I
L·. I
I
I
I
I

·-~

o

k

~

::!!

w
w

~

:=:.:::-:>:::::

1:'1-

-

t:5~

"L;z

·-

:.; :;:: _;; ::_ -...:: ..; ..:. ..:
_

~ ;j'~ ~

----

I

-

'n

I

I
I

I

CJ

:·r-

I

iw 1I~,o
·.

'

~ :_~

i

~

·r

I

E:
w

-- -- -- -- ---- -- --- ----- -- ---.I

---

I
f

I
I
I
I
I
I
I

,.
!
I

:'

I

I

i
J

i
f

I

I

'f

:! ª::. .

I
f
I

I

"'

-------

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

j

!

'i

I

'

j'
I

I

I -- ------------=

~ I

~-

iI

4

I

!?.

c

~

"'<::
"'

~

~

'

I

r: • \_
o

~

L>~~

I
I

I

~

o
c.

~

e:~

I

I

~_.}

......

,fi~
I•

I

~~

.

........ - · I

I

I

..."" '
t..: i
"''
é.•

I--=====----' ~~
5

§_n

'ti
,- ....

I

r~

'----------·--"! ·~~~!~

j

I

""'

I

~tJ

I

g
::::;

~

<>

--------

,~,.::;

I

lI

~

"o<'.: f1
,v;

:

~ai

i·

~ ;:J

••

""

.

------------~I

---1 ·--------------m_·

a

l'l:O:

I

I
I

I

I
L. I
I
;::. I
I
I
I
I
I
I
I
I

~,

·t·I

'

I

...""'
...·-

-------- -----------1

""

I

C<

~ ~ -i! =--------====-----1'
:_: .
5-2::3
~=
~~,.;~

• :,,.
C!
i :o ~fi

I
I
I
I

-:,:;:t:;:

;:

i- I

I L>
I l'J
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

......

- ...;

I

~-!

w

~

I

<>

I

LJ I
o I
I

"".:

.." '

• <,<t

I"

I
I

I

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

Quinta-feira 22

"'::.

"'r

..::

.,., o5
""

.....

<>'"
r-.
,.,

"''-

..

II
I

I
I

-i
~

I

I
I

1

I

tI
I

I
I
'

l:l~Jt

~

O~C~E'Tf~ll!t'\ Oí! OAUDE
.SECRf:TNHA OE SAUOI(

101\l

O~ O··~

(IJ

r;

1.~

s·

·--··---o •-···Op ··----···P-'"" ,. ·----··- --~--~-~-------..:-~·------------ . ~- oo ...... ·-·-·····---------- ·-------··-... - ... ~ -----·-I'ROGR(IIJI\ ·DE TRM~LIIO
RECURH·S DE TOOI\5 AS FONTES E TRANSFERWClMl
_.,. ___ .:._, __ ....,_ ---- --· .. ____ ,.. ______________
-------- _"________________
... -·----- , __ -------------·-·-·--------·--··..... - õl~
ESI!Clf!CitlO
:rsr:rcm: 1 OTA L : ?US:lAI. t I ~v'S EOt. : ®~l~~.'l!r~. t :!f,'[)1Jti:í:CS t :~V'~S
(tj:i:.S ~:S?•
"'--~t:z~
~
l &. SOClA:S I DA D:\':!A I i..":!~. L I
: f:~iC!:~:.s
~ r.!J!~.!k.
"'o:vm
o~

--~--

---~·----

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

SA1.t( ESf.1{'-"l'i10,

Z

.~.;:

A.~rvt~IA

:

ru:CA ESMJtAAI~t

13JS.c:3.!t2t
L~?;;.'I1A!:4 E~4.\"Jror~

:
1s

Pcni~Jlilv.;unio:-a).-u!rru:ilU'ltltJU'Otu:

ori~or Ml)di4t.

~~

.

'

:

2.~v.m.m

'

J
I I III I

1:
I:

:

1'
·t t

ifl.lll;llll

I

!

ttst:

I
I

2-:al.i-~tnl

li

. tf

1
I

~un.m

7.t:f.ili-l

UI.UI .IIII

:
I

''!

11I ,

li
l
I
I
II
t~

li

II

!
I
I

.1

li
li

ti
tt

I

I 1

t
I

!YI.CII.ta I

I

-

I :

_____

I
I

I
I

I
I I

1. I
t I

I I

t :

t ;

t 1

t :

I t

tI·

I I
I I
I

--

I
I
I

I I

.

I
I
I
I

•
-

CCCR:ZTt.!l!f1 Or. OCGURt,t!Cl', ~U:JU:c!.
:::::t:~!;T(IRII'l DE S~:GURI\t!CI\ PU3LI~A

---------·-.{IE TR:fl:l•'\UID.... ·..... . --· ._; ..

.... ~-.

I"'Rn~"it.~"HA

,

----··--·-·----·-~ü"~\ KA.'::~.t

E~t~~A.'«CA fi.jl,itA
S:S':~~"-=~ r.?.~I:.l
c.~li:sw::,f&at!.

,._~

•.m.~

______., ___

__

_

.. .

..,'..:
.
'

I

1FI

•'
I
I

------------·--------------

.
.
--·-·------.

-·

m.i!:.ttt

I I

t';J.~~l.~e~

11
11
II

m~m.m

I
• 1;1.m.m

)Qf,

•
11
11
11
II

--.

.

1

I I

c

7tm.Hf t

I I

l

El. ll.llt I 11.m.m 1
El,oll.lll I · li.m.m 1

I I
I .t

u..u.m1
n.~:tm :

7U~MU

0

~

·-lz
~

OE: TCQf,S (i!; fOUTF.S E TRt\N~rz:RCNC:::r,::;
~
~-- -~-'·---- -···- ...... ~.,.;_. ________ ~ .... ..: __________ ,
, _______ ....._ ______ ... --·----···-. ~ ,__ .
........... .... '--~ ___ ...
IESí~fo~r:E:
OI!Cif!CICID
I DI H •• PtSSM!. E· : Jlí:CS UJt. I &.,12tS ~$?~ : U~!Slffi':t'!üS : lli'i~5:r:.S • A,k-01:~ J W!lf.S lll?
' • •
f!J;\I:CI:S : • t-A o:~::l!t I ~-t c.:~:r,._
I il't, S::::!!ll I 1)1, Jlii:A I C~tf .f:S
R2Cli'{

~

I I

cr• t.eo

"'··--~--~------··--. ----------·-------··---~--------------

I~o

I :

.
1.'1C00
19101

·~

t :

I

t :

Í I.....1.2l7.il:.llll
l.lli.IU.IIt .;
.

~

8
8

I

!,

______
·1 I

I

I l
I [

I
I
I I

!;l~,Ht.Ut

I
I

·:

M.lu.m
:l'.ii.IU.IU I

I
I

·-··-··

t
t
t

'l

1~.111.111

I
I
I
71!. a:·.lil I
m.~a .Utl
17.~1.-.tn I
2:Mt,m:.

O1 1.:37.1t.•~U l

t

tt.m.n• :

2t.m.m ; ,

I
I I
I I

1

J:3.~~u~a :

l

I
I,

t

1-2.!17.111.111 I

t.231.HU~ll t.r~).m.nt

I
I,

I

·------

IWJtllo\lt

li

ti
I
l

l
t

: ..

Il

•I

-------··
I
I

TOTAL
·nstN.

t:

!

~MU.cltJ

I
.:

t:
t:

1
I

U.n.o;a.IJ:!... . , • ,
t!:U';:t .. l!'.! :;c 10:1 III.~
, , IIL I !.1,!!.,11'1·,
i'"''"'"'
'""
tr.livlr 1 ••"""'' atum I I III I . ~-1~1.111 I
fu lt!l;~ilO tr u.=.~r. vínl4o l prm~:ao, \frott" f I t
I
tu,l:~baolotm~~Xn~lOitn'l4tcatdl'n.
; I :
t
I I
I
I
·UA!:i.Z\!1
I S I · I lll.lU.Ill I
t'~m~=m~
I IIIi I ~.i~MU;
l
h-ntu auistutii P.dict Sialt~riaa rmlun , 1112! n.m.m I
túnt(

t:

'; u1.m.m ;

.

t

1: 1.211.m m; l.m.m.ut :

t:

:. I · I
J
I
I
:S
I I~ÜJ~,tll

!

i t 1.Z37.l~t i~:: t.m.HM~I I

Il

: sa.m.m:
m : m.m.m :
m: 7;m.uã:
m1 2Mi'MH I

oo srsm:. oonum ~ SAOOt:

wrmV"s ir u:tl vimlo rrrilar attH:w~to

:

2.W.m.rn :
2.~3l~m.m:

:

I
I I

-

i

§
~

'""

-

.~~

I

I'--·

•

....

~.-

---

------

---

~:i

g

Quinta-feira 22

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!lo II}

Novembro 1990

.................... _.;. .... - ........

........

-

---

01

01
.;:

o

c;
1-

w

o

(.õ

:;· ....

~

...,~

S!

~~

I

I

I

I

I
I

!

i
I

I
I
I
I

5!
Mi
_,,
O> I

I
I

I

I

"I
"-I
'
'
!
~ ~'
c

;

:li
i!> I

•I

""'
:li

''
I

''
I

'
''I
I

I

--

·:;~-

_..~

:=.

C<tl

·o·u

1

~-~

HMI

.J..JI
·O.CO I·

:J::l!

C.<>. I

wu

.tt-i

H~'

~-ti

P...'\-

...

'-''-'
Ul i.:J

''

L•J

••._, "'
'"--c
a:
'
' i C..

J

C:.~.!

w~~~

O! V-

OHII

c
c
:c

I'

I

I

I

..,-:
a:

I

---

·I

c

Ql~

j

.

-----·

I
I
I

00•

I.

--=

·J

.... ---------- ..... -·----

i~

---

l

~r
.:...;
$
:::i
-e"':

"'"',_,::::t

;&::

.:.

'.,a
•

;.JI

:

·-õ

I
I

" II

~

w
o

,-----.·--·-·
'!:!:v:

i§

I

O: I

..

1-

I!
I
'

.... -- .... ----------:. ....

3"1 ~-;,~
01

i

I

I
I

' t'J'

(ll t

•

I

I

I

<nl
<XI

...... ~~

I

I
I

<:

I

l

'
!

-ii

01
t.•. I

;::...:..:

i

i

C: I

I

~r-Ii

'"'

....

UJ§ .....

'"~i

t.J

n

....~

1?030

-

--...

CI:CRI:TAntr, Or. .OEOURI\UCI\. PUeLICI\0

--·····-·· .. -..... ...,..,. ____ ... __,. __ ,_ .. .,. ______ -·------ ....

-------..

(r• 1,CO

c·

.. _____ ,. ....... ____ ... ___ ..,. ... _.,.. _____ _
S OC TODf'tS 1\S .rO:-t1ES E
PR(IDP.~rtl\ OE T~AD~LflO
.... -- . - ------ ···------------------------------------------·-- -- .... ... .···-··---··- -------·-------- ------··· __ __ ·: :..•.x:u::4
t 1 ::os En:c. :
:
I '11113.

··-- .....

- . OEP ART r.Hf.UTO f.STroDUI\1. llt' T[!f'INSl·.
---~

-··--·~-

....... _... _____ ...

~ECURHI

:ur:rtum

(SPECII !ti CU

1 o: aL

~

~~~ms ~- ~.

Bt. .~1:~!S I ~ O!'J!CA

~ tt~,;l~.:

c.

..•

~C';H'if.A ~! ~~~-~ i..:m.s~

li.ll.m.M

1r

f~-::~w~iO ~ ~:?~iA."VLIO W®

:€ ntt:~!1~
I I lf11
fiwrtt_iros lltttni• ·I I 1St i
riG\ n 1ttf1ito '""i(i~au~h fe "n diYid~~s J t
1
(til) Iii(! rniiW' Q'i ~jdhVI,.c.fi•i•1 u wn I
J
t
at1i~11i(íl(1.
. I I .:
..I,J
.;.
_...,

Ot·hr a :dtirJt1.4e

tt1U

______ ________

...

·.,...,:__....,

j_~.UqH

TOTAL
rJS(It .

mrwt.

•r

I

I I

3~.m.m:

3Mu.m:

I teu:~::;·.

.

.'

.•

a.m,mi

I I

13.i'li.Ut;

li

1&.~!\.IU

:~·\·;,:u

f!.~!i>.S

:

e.l. ;:v~

:;~:S?.

~wm~-

!:l

I I

I

I I

I

I I
I I
I

I I
I I

ts.m .e~t :
u.~w.eit;

1z.m.m

11
I

2.tli,lll I
I
I

I

.
0),

.

u.lll.m

12.N1,m

n.m,tii 1

I I

':

•

tj

o

I

I

I

~-----

1:
II
li

·tz.ell.!ll

1 I

i I

li.IU iii I

12.\ll.lll

I I
.1 I

11
I I

I

8z

.

ts.tu.m:

.u

~

I'

••

I

I
I

I
I

J2.m.~~•

li
11

:
J

. Si.C:~.m

:

II

I

1 ' 'll.lll.lll 1 ·.
ll.IIMIII
II

lrr..sY.:~~~:ti

II

li
t 1-

2i;lll.!ll I

_

(;'

~r

•'!- ----··--·-----~---------

Jtm.m:

IiJ,.\~:t:::: ~~;!•i;

TRf\NSí-E.:tH:~~Clól!i
.__

•
~1~~:;):t

~·

~_,_

f. O
I i'!'!
I ~

o
~

.~
19000

'st:CRt:TIIRIA :>C St:llURr.tlCA NJDLIC;,

1911'1

COI..tJIHr, rCUIIL ACRICOW\

.:.- ....

.-

.. -- ··- ....... --· --·--··

-··;;:-

---.1... DI 'l

---.

TRti~~Si="ERfu:Ii"t~

- ·-·--·--··-------------·---------'
' •.....,,.,,N"- ' ..... l't':_SI

............. ----··· ..

·~··':'"-··----.----··---------

..
.'
.............-····-·---·-----·--··-·--·--····-·-·-·--------··. ·····-----···-·--")

I'

'

. .t.m~:m•

t:iS:J::~

'I
l

E I oll•li\1,)
·-E •1!1'
l.olwo •o to'll'r
W ~ ~~(>
,._~ .. 'o
sc-ttAtS I 0A ~tv!~~ l ~l'..X~($ :

~orN-r.u
r~;)J-JI~

[)t,

:~.m.m:

n~:~ xJ:t:m~

Ei~:tt:5~ft;l srtlN.

I I

I
I

.i Ft: 111 :;

l2.ll.~~-~~~ li !J.a,:.l Pi);~L !lli~)

tr;::cíor l0:5 1:ttt.:~s C:l.;tuu le llii~Ju~lo· I
''Qfissi~lilmuo r dt usishnm !.oda1 1 ~E w.~ : :
''' ;,\ii 1itli.4o• 4a~t~.i(Ut. l·li• 4t: niluJra·los 1 1
. lo Kii'IXÍII

l.
I

~.m.u;:

SWI.III :
Sl.lil.l!l I

l!.m.mt

I

meu.

ml.:i:~

Il
11

I'
I

li

I

11

11'
I

I
I

I

~.m.m:

~.m.m:

I I

31.1: J.lll I
lJ.I. Wll
31t:U» I

31 ~l.lli I
l1 f.l,lll I

I

I

I

I

------· ...··---·----1OTH

~

·I,C~

-----------:..------·-:----------------·----··-- ... -- .. --- ... ---·----------··-.:.
R_OCU:iBQS OE TODAS AS F'OUíE:S C:

- ---·---~---.
rRUOfUtih' DE T:lr.nALHÜ
...... ~-- .. ---~--~·- _, .... ~--------····.Elrtttr !t'ACID
:t!{:f&.'t1(l

-·

Cri

1:

o

''".-"(~~"'$
"''~;.t~~~

o

l'i""4•b-

I

FL~~~~

:

tA i:~:~

13.!11.111

IWt.lll
13.1l!.ill
11.111.m

~,f ~~~
W•'-N

1

ti w;T~

-----·--

.

I
I
I
I I

ll.m.m

o

:

I :

I

I I
I
I

.I
I

·:

I

I
I

I

iili

1"'5''1!'~'..,.
1\n '••L·'•(;)

I

'

___________ ___ ..________
I

-·· i

..

m.:» 1 u.m.tu

1:

31

II
11

31.1' 1.<11 I

----

t:

Z

J

g_
Cl

~

,..

1

1 :

• :

13.ta.lll I
1:

' :

I :

t:

t:

1

I I~
··~

Novembro 1990

7224

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!!o ID

Qilinta-feira 22

---- ------- ----- ----... ------ ------------------------- -----------------..:.------------------ ---- ------ ---------·

....

....

.
---- . . ------·- ----------- -=- . . ------

----- ----

.

.

---~

------------------------

~

........ ----·- -- _____,.______..,_____.. - ------- .... ----.:----------------------

------__ _-- ------------------ -------------------------------------------------------------------·--- ----- ---------- ---------------------------

·-----

...

!li>-~-..;;.;--

~-~~-~-~

I

I

'

..
I
I

.

I

I

iI
I
I
I
I

I

<ti

~:

~!

........

,

•\.-'

··1

.

. .

'

.

-- ... ---------------------- ------------ -·- ------------------------ ~- ------- --·
_;;,

i

"''
~!

~--

f

.c.:,

-- .... ----- ... --- .... -- ..... ---------..·------·----- ------ ___._____ ---- .... ----- ....
E~
EE
~
E~
.... ---------------------- --·- ------------------------ __ -.------ ..

Zl

HI
I

w

_:

.::;.

'

"' t

.::

"'"'o
"o

"'
"'"'
;H

l•l

--

u
'""'

...."'

w

•o
t

·'

1<::
·;.-:
<::

~

o:

"'.:..oc::. ,,
1

Quinta·feira 22

--

..."'"'
!~

i

L•J
lo<

"'
'"'
'"'
.....
' "'

~-

'

I lc
I 00

.....

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

-- ---

'

---' ..
-·-''"' ~~-1
---. •·
·~

---

--- -----

LI

«

li

t>

17.:
I<;
1 c~

I >•

I
IW
I
I (o)
f lrl

-----~.

' ....

---·

-----

.: 7.

z

o
ii,\.

I 01

I O>

I O

1

I

!C;

....

bl

w

~~

ff)

rB·;
:i ~fI

--·-

.:
t
I
I
I

c:J:t

i-

I

l
I
t

} ·~
~

c-:·~

O C.

i
'

!

"'"'
.,<<:"' '

'II
I

i

;
!-

M·t-f· I

~

--

::

I

ii-~=i

---------- -----------------

.......... ...
....
.;;

-

.

~

I

i
i

I

""''
00
""'
uu

I
I
I

I
I

I

00 I

<r< '
......
x·cc:.

c

lO

l:

.......
"'"" :~
m

I
....., \.t 10:
lO:

uu 1!"'"'
1

·ww

tO<-> JW
o O

I

c~-,;..
<> i

j

w

·:

I

·-

'
•u

1:..:.

• ' '' ;'!

t'.J

~€

c:

'"

! -;.;:

10:
I

lO
~

:..

1

-

.:::&-

1"<

'

o IC

.

----

r

!

r

i

O:::Ct."!
LI.. ! ..- I
.6:: I

I

I

I

~{Lf
~"'=--~

----

i~

! ...., ;;
• ::1 a
~:1

'

I

:.::; ~

~f!!:::.~

:. Q!\

i

I
I
I

t- J.- I

~~

l :J l
,,0.

:

I

I

'

t lJ ;,

i

<lt I

-..:;~~

~'

! c:

I

:::J:::I I

••
..,
"'

"':~

I
!,
! C.:!!

-------

o

::~

rn

<

•:
o

1-

o

e:~

--~

c i

i r:..

·:

~~

'""r:> •

'"
' c.~

I

t~i'l

I

I

I
I
I

·
-<' Zi

--- ....
tl::!

I
I ln
I \:J

1"-

I
I
I

J

IC

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

......

Novembro 1

~·

I
I
I

I
j

II

-

7'126

NO'Jembro 1990

.."
.::

~

u

·Q

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL CSeç4o ID

------ ---

- -·
C/ll

~
~

Zl

«

O: I

---

------

tJ

lc I

'

I >- I
I
I
tldl

-----· ---

----~------------------

."':c:

·-

L·;

o

I
I

<>
•<

~

ãU. it

o

.....
lO

·-

w

o

..,

••
~

I

I ::O
1'-0
I LJ
I O:

'I
'
I'
I
I
I

r

-~
~ii

I

I

I
I

I
I

f
i

~
-

.....

I

I

I

'

iw

.•I c .

:

....

.....

....

~~
~-:

~ii

::-~

-··-----------~---------

---------=---~~--=------

!"'_,
-~-4
":.
W

i~

~'

l

l

- ~--1
.

I
I
I
I
I

I
I

i
·I

i

I

CC I

.
I

i
I;

'••

'r

8fo;.J

I

c-t.

;-

o=;

c...-..

e:~

i
I

~<i

ao

l!J \zJ

1

,.
-~

''

~

I

----.---.

I
I

!

I

~= •

ggt
....!-:a

.::....::
~~ !·

I

t.:'OI

.......

-.. -- I
-

li:Q

t;!
.~

~L

e.: u:

t...Lô..l
tr! t..l
&.~ ..,

i

:g
r.

·c

,."

~

~

,_

~

l

I

-I
~

~

.,

i

~~

"'· :.: ~ 7.: ~:

I

"'

l:
<:;

<-

r~l
~~I

!~

:C~· .....

,_-..

r<

tJ I

n~

e: €,0:, i :i
c...: •-.:

f_:'

;
:

CC

I

<:<

•õ

•

·,.~I

I

~-

~~
I;:
i=

!~~
"'

'"' ã .
' -~
''r ll>t

,·

I
i ~ -~~~

•I'

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

------ --·=
II:----- ----·- ------ ·--·---- --------- -· ---.---.... -------- -- ---·- ------------------'
~ ~-'-- ---·-- -·-- -· --- ·- -· -------- ---·- -- ·- --:...-

. <>

"' r·

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

' c.

Cl

''"''
..." G
" ;;;.

---·

I
!
I (I) I·
i <: I

~

'·C\!

I

I
I
I
I C/l I
I C I

------------~----------

<>

I

I C.l I
t hJ ~
< t- I

! L-.
I
I

"I

<O I

t CS:: I

•·w

I

"'"'
UI
"''
"''
~ ~ :

g

z

""
.....
"'~

~

Quinta-teira 22

~-

.~

....

..,_

-e; ct·

r.• t.

~.
'

·-

o.~-

•

"?I '-:.: ~

~~ ~ t: ~::-

t.!=.

Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secao ID

~

I
I

I

"'"'w

I

z

I
I

............... -- ---· ...------· ..

-----

'

lc I
I
I
I

'"'
~~
, ....

7127

---

-----

-----

"'<: I
u

Novembro 1990

·;_ ...;.:.:-

~--

!C< I
I

I

I

I

I

IW I
I
J~
., !

1

õ i

1

I
I

I

I

1"-

---

-----

I L> I

I

1<::
'"'
'

l ~ t· n
l oifÃ
I
!
i

:=· : ;,j
ld

I !i

lO I
I
I
I LO
.&to&~

·:e

:0:{ ~!
~·.:~

~

:.>

~iU

.....
i

(l

1

c~

I
I

_
--- ..... -----__. ...__------------

~::

"':-

~~~~~

!;j
i-~

i

I
I

s~-

~~~~~

==
~.~

-----

---

tO

I

'

I

I
I

I

i

001

.;s;;l

c.{l ·~

~~.;.
o~

!."";

e::

c.. o.

-- -.: ' - - ----- ---- ..... -.----

----.

'

I

I

I

I

I
I
I
I

~~ ,.

I

I

I
I
I
I
I

·---

!::
i
I
I
I

I

ti.

'"-~
t( :':

I

i ~ t~

'

,.,

_____.

'I
' .... 1-1

-----.-:--

ww

:t:~--

00

00

'

r

--

i

,_

!g

;

..
I

c..:.
"""
.......
L;;

L-

55

.W ta

,., ôN

'

1

I
I
I

---~----~---:--

I

I

~-.

.I

~==i

!

...:-c

1

I

I

oci'

~~E~â

-- ... -··--- -- __
:;;;

I

~-~

..

~-H~~-~

-----------------1
-----

'I

..
----- -·---- ------ --.----·---

IE

---

"'''!

t:J.

•.., l5

.•

iJWl

I

I

:

~:; ·~~ i·~
~I !.i~
t §fi

..

--u

---u

.-.
o

·I
I

II
I

I
i
!

i
!

!

:

i

I

i

i'
I.
I
i'

1

Il
I

Cllllno:·ur.pORIII CS~FiCifll. ·or-; TERRr.n('") AH~PI\
c·ocm:t•r.UttOORtn E:SP.CCXt~L. Ot TE.RRt,f; 110 t.!11l.PA

~:;ooe

;'~t ~)1

..... -- -----.
--,---··---------.. -----··--..
Dr
;·~·

rr.na~Mt.'\

(tf ~,oee

..

-~·---------:.0------------ ----~~·

T~~t,DtfLIHl

. -·.

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

-··· --~E-·S'·, E. : ·l·f'·I··:~-C-A_O___ - ........ ··~E':~f:_:E·;-:.
.,

"11

I,:;; o t.o.lo I

: : :

;..·::;..

:

~. s~:ms

:

DA tv:~A

4,"'1!;~:s:~~:;:

EP~l..\:.j.t".H:TO

: :

S'.~H:;:st-'l

:

: : :

~o:r:~:n::.:~

E{V.~:t!ít.e~n s-::-D~11

: :

(!),m.ttt I

t:

t :'

~.m.m ~

1:
t :

t:
t:

:.

2"J.m,m :

I F: I
r~r-::::~'!~~: ~ t:01!?JA
.
I l UJ I
f:·:t:.~l~ i ~~i:tiu iw~õiuit R EshH iMltsh-t I l
I
coa tt·•qmas t~ nlr..\nno
l I I
t'ms i•i14ivlu t lc col011in-tu
I t I
: I I
lt:l:tt~r;;l
I I ' ,I
~""u~ .... -. ..q.A
I 1 I
llfl''' m;ll
I I I
IW.m.;l;!_
.
.
.
.
I f I •I
~v·~::~~ ~!~.. :~:;:s·:t :t..t:1:z:..~:: t tt:l!.A~:t~
: : --~'

2S.W.tU I
_1S.m.ite I
l

tJ.t1,f~i.Z&27. .

_,.,.,~,~•r-o•

p•:::l::..

t:

tI

t:

j
I

~;.;:~

ts ·

J

I

1

" ;

1

:

I I
I

11.\ll,m I

1

I

I

t

I
·1
:
I
I

;

l

st.tU.NII
·I :

II
I I

I
f

. :a~N;ú·O-

--

:r;·C>t'Vr -

I

t

!
, .•,li.h~

!~i.ill.IU
l"

Jt

t:.ill.i!ll
l;.:u.m I
I
I
I
:
I
I
\

~

.t
I
I

l-

j

:

.

I

···-·-·-·----·-··--··· ---··-;·;·i-~-~·····---~·--;:;;~1~;-;--; I
FISCN..
Srtl.lRIM

:
I
l
I

f

I

J

1~-.IIMU :

I
li
f,I
II
II

I I
I i
: ·I J
t I .I

l

1~.t ~.m ~

1~.iu.m:

I
II
tI
li
II

i;\rdiút "1re.-:mo UG1-Jti·~t~ u
lnill11o ;
n~r.h4u. a~m (~ m~lir S'Jt t_0rtvi~1r.til I

I

·f~.nutt:

I
2'~!11.111 I,
..... H H I
I.Mu.u~
,
2l.lli.l!ll
25.itl.m !

li

I

'
::.~ !UU :

I

2S.UI.IUI

atr a-·Hh)Jlmcu lil pre<mo prNJtivo
lo! r r~;~li.'iõ:i{O tl.1&1'l~ tU
kn ü. am~t~u~to klWG<-i1~l IMJ• M~
.

tI
I

I
I

I .I 111! I
li-~lil-1 iuh~tit i'frl·hlrii1W"l nmnula n· l 'I . I

ti

••~•

:

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

-~---

~

:U:CUf! OS OE TOb,"'S AS FOUTES E TRr,:iOF'ERENClAS
l-0·: -~:'··:-··,·:~::~;·:.-~-·::;;E-E-;~-:r;t:~ .~.:··
,·:;~;;,: -~--:,:;;~;~---;·-~::!~:_:·-~-~-.-,.: ~,-:;
H 1\ lo
t
,.,,_,_O,
-~~~
"";o Wo ~) ..... ,
I j,l,~ .,_..,..,,,IW o
""'''''"'w~
I
"-·""-• ,.,._
I
Wl 1\.f·~·--·

II
I:
f:

:

.

:

nx;.:~:m

.

: :r ~~:~r!!.

~ 3:~:~

.

z

t

~
er

t

"""

'I

t :'

I !'

:e.m.ttt :

t l
t t

t ~
e:

c õ

I I

i l
t I

I

I
I

I I

I

;

I

I
I

I I
I I

I
I

S:,

I I

I I

I

1::1

I
I
I
I
I
I
l

I
:

O

:
:

O

~t.m.m

u.m.m :

!t.U~.m I

U.in.tit I

I l

I
:
!1.!!1.111 I

J

.t.c.... c..t

4

~4-

I
~
I
I

,I

1\.lll,lll I
!l.l:l,m I

!

11.111.111 I
J
~

I
I
I
I
l

I

~;.;~:;;;-;-;:111.1:1
·:i.nt.t·U I 2t.tlt.m I
tI
t I

P.fSi:::'!Vi\ ,OC. CQN)"It~GENI':IA

:

t

t

I
1

i

~

t:J

~

o

8
z

~

~

~

i-

~

II

I ; ------;

I :

t l

t

t :

O:

t

Õ
~
C'1

6

~

i
--------------------1
(rs :.~~ .

JlfSE~ 1 11'1 ~o:: C..dUTitHJCNClA·

• -·• o •- ---::--•:,.,.,._OO:_t•oo•• -------~---·~ ---r•-- ·---•-•'•

,·---~--------------------

__.,_, __ ,....., _______ .. ,'

.:.:~:;~~~~--~= -~= ~~~:~~---------------~ ------------------ ---------~~~~~~~
[. ~:-~~~~~ -~=--~~~~~~-~--~~:~~=~::~~=
:~J
: .. Eu.r;,:
:
:
J.r:?;nm,
---- -- ______________: ...__··-·-- 2
'' ''
i"
i
~zn.ril~.~~a [
ç
'
:
an. ri!e:'
:t
t-:
*'l:l
: :
11
I
_UPEt)f!CACIQ

:w:r~~:t:

TO! AL I

nss~.t ~

~LoS

Ellt. Mi~iS I CA D!~l~

I

~

cqa~s E'!~'·

~

OOt:í~E;i

!

l~\'tST!m!ts

I~~.'ns~s.

: Tl1XXMfS :

A-f.iliZ;!:.O :
~ j:v:~

De OI!TA!.

-··":""-··---·-·...,..__~,----

1

lfN·:;. ~~
m~_p.l

,7z~:hti4

"~~~~::·::~

:

:

:~~r:~ ~ r~~::~::;r.;a

9Mi,(i?.'n':?

-: F:

t

:~~-

i216.i~~.C~3-·}

:~7e,!~a.cca!

i I

ll
.!1

I I
I I

II

I

II
II
11

i

I I

t;·

I

o;

Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io ID
1UJS ~.j.,
I C I
f ..... I

M~

I U I -~
I:;.-:: I
I W I
I« I
I LJ·I
I L. I

11

i

~I!!-

l (,'l :

I ::: I
I •: I
I ~: !
I

..... I

I
I
I bll
I
I
I U) ·t
·~U I

~.:

' "-

1

ICI>
IC
r
ICI>

- ----;

31'!
Liâ
...
::::e:

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

-- -- -- .....

-·à

!;!·

"'~
.:.)!

-

.....

-- .........

~

c
o
~

i1l
fl

!O

... _, .;~i-=! '· ----·-

I:J .r

01
I
~

0)

«

I=>

;!!li
"'f.l
ü

1
I
I

Ma I

I U
I lu
I "-

ti.~

I
I

I

I
I

'

f
I
I
I
I

I

I
I
I
I

!
I

I
I
I
I
I

.•'

~a

~-

......

. . , :;s

"'"ll
tl
::!&f
J

.,iI ""
4

I
I

•
'~~
!

·: ~::
I

I
I
I
I
I

.I
I

r
o-o

~

=I
-1
I

r. r

<01
CI
C: l -

I-

f-

•

--------

---

Novembro 1990

7230

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o

Novembro 1990

São as seguintes· as emendas aprovadas:

EMENDA R-1
Dê-se ao
redação:

art ·. 11 a seguinte

"Art. 11. _Fica o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício

de

1991, até o limite

correspondente a 50% do total da despesa fixada para
cada subprojeto ou subatividade, na forma do _que
dispõem os arts. 7~ e 43, §
1.il;

da

nad6r do Oistrito.Federal, que
cria cargos efetivos nos quadros de_pessoal que menciona e

. dá outras provid~ncias, tendo
PARECER
FAVORAVEL, sob n~
?19, de 1990, da Comissão

-de Distrito Federal.
discussão o. projeto, em
turno único. (Pa~sa.)
-Em

Não
havendo
quem· queira
discuti-lo, encerro a
discussão.
Em

vot3ção.

Lei _n.rl 4.320, de 17

Os Srs. Senadores que'o aprode março de 1964, para a- Vam
queiram
permanecer
tender as dota9ões que se .sentados. (Pausa.)
verifiquem insuflc'ientes."
Ã'pr·ovádo.

EMENDA R-2

Acrescente-se

ao

proJeto

13.77.455.1335- Preservaçao e
Controle do Meio Ambiente no
Amapá - do Programa de Trabalho da Coordenadoria Estadual
do Meio Ambiente - 22000, Uni-

dade 22101 - Cr$ 20.000.000,00

(vinte milhões de cruzeiros).
destinado à Campanha Selos do
Pato do Amapá, cancelando i gual valor da dotação Reserv~
de Contingência (39000).

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Item 7:

Discussão, em turno único, do
Proejto de Lei do DF n~ 57, de
1990, de iniciativa do Gover-

m

Quinta-feira 22

Quadro de Pessoal dO Distrito
Federal, com estrutura e vencimento id&ntiços aos dos demais cargos de nível médio .
Art. 2~ São criados no Quadro
de Pessoal do Distrito Federal
parte relativa à Secretaria
do Meio Ambiente, Ciência e
Tecnologia e nos Qu_adr-os de
Pessoal do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal - lEMA e do Instituto de tiência e Tecnologia
do Distrito Federal -_rei, os
cargos efetivos nos quantitativOs constantes do Anexo e
esta Lei.

Art. 3~ Os ocupantes do cargo
de Fiscal Ambiental a que se
refere o art~ 1A serão lotados
A matéria vai à Comissão Di- no Insti tu.to de Ecologia e
retora, para a redação final. -Meio Ambiente do Distrito Federal- IEMA-DF.
t o seguinte o projeto
aprovado:
Art. 4~ o aovernador do DisPROJETO DE LEI DO DF
trito Federa·l baixará por ato
NO 57, DE 1990
próprio as atribuições do carde Fiscal Ambiental. da
Cria cargos efetivos nos go
Carreira Fiscalização e InsQUadr-os de pessoal que men- peção.
ciona
· e
dá
outras

providências.

-

o Senado Federal decreta:
Art. 1.~:t_ Fica inclufdo o cargo
efetivo -de Fiscal Ambiental,
de nfvel médio, na Carreira
Fi sca 1 i zação e -I nsoecão.
do·

Art. SA Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art: SA Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
de

Carreira

Quadro

Adflltntstraçao
Pub1 tca

Cargo

, Analista ~e Admtntstração Pübltca

F~era1

F1scaltzaçao
e Inspeça.o

Ftscal Ambiental

An~li~i~ Qa Artrn\nt~~
trac;Ao Püb1_1cª

Quadro de Pessoa1 do IEMADF

Adm1n1stração
Püb11ca

Analista de Admtn1stração Públ tca

soal do
DF

Pes-

~CT-

·

Classe

Quant.

3'

13

3'

12

3•

3\)

a•

18

3'

9

Técn.1co de Adm1ntstração Püb11ca
Aux111S:r de Adm1n1st ração· Púb 11 c a

Quadro de

de 1990)

Técnico de Adm1n!s-tracão P'üb 11ca

Quadro de Pessoal do 01str1-

to.

de

Admtntstraçlo

Públtea.

9

ún1ca

3•

19

3'

15

Técnico de Admtn,s-traçao Públtca
AUx111ar de Admtntstc-aç.!ío Púb11ca

Ontca

.

12

Quinta-feira 22

O SR.

Sousa) -

PRESIDENTE (Pompeu de

Item S:

Discussão,

enl--turno úní-

co, do Projeto -de R. eso.l ução
n~
58, de 1990, de iniciati v a da Comissão de Const-1-

tuição. Uustiça -e Cidadania, que propõe a revogação
do

art.

370

do Reg_1me_nto

Interno do Senado

Federal.

A Presidência esclarece ao
Plenário que a matéria ficou

s_obre a mesa durante três ses-

sões ordinárias, a fim·de receber emendas,
nos termos- do
art. 401. § 1~.
do Regimento
Interno.

À matéria não foram apresentadas emendas.
Passa-se

je~o.
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à discussão do proem turno único.-

Em discussãO. (Pausa.)
i!~

Não havendo -quem pe-çã

vra, encerro a discussão.

pala-

Em votação.
Os Srs. Senadores que O-~pro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa. )

APr'"OVado_.
A matér""ia vai à Comissãõo·f:.
retora, para a redação final,
É o seguinte
aprovado:

o proj~to

PROúETO DE RESOLUÇÃO
NQ 56, DE 1990
Propõe
a revogação do
art·. 370 do Regi mente Interno do Senado Federal..
O Senado Federal rãsolVe:

Art ~ _1 ~ Revoga-se o art -. 370
·do Regimento Interno do senado
Federal.
Ar'"t. 2~ Esta resol~~ãp_entra
em vigor--na data
ae
sua
pub 1 i cação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. ' PRESIDENTE (Pompeu -ele

Sousa) - Item 4·: .

·

Votação, em turho- úrl-; co
do Projeto _de R,eso 1uç!ãÕ n~
45, de 1990, de_autoria do
Senador Fernando Henrique
Cardoso. que altera_ 9 redação do-art.- 1.6 da Résolução
do Senado Federal n~ 94, de
1989, que dispõe sob~e _limites globais e condi~ões
para as operações d~ credito interno e externo dos
munícfpios e de suas respectivas .autarquias e es-tabelece· limites~ condições
para a conc·essr;to de garantias, tendo

7231

n~

O objetivo desta proposição ·é
multo simples: é evitar
a
-vacatio legis. Se não apro.
de
Assuntos Econó- varmos nada, daqui por diante
mlcos.
não há regra para o endividamento interno.
~
_discuss-ão da matéria foi
-encerrada na sessão Pe 29 de Diga-se de passagem, os Estaoutubro úl t-i'mo, tendo a vota- dos e os Munl~fplos vão presção s 'i do- adi ada para a presen- sionar mcis, e r)ãO mer:t_os. Aqui
te sessão 1 nos termos _do Re- há regras. Se.elimlnarmos esquer i ment·o n~ 390, de 1"990.
sas regras, com a pressão imensa que existe em todo o
-Sobre a mesa,
requerimento Bras_il, há que se imaginar que
que será 1 i do pe_lo Sr. 1~ há
mais_
pedi dos
de
Secretário.
eryJpréstiwos.
PARECER FAVORÁVEL, sob

323, de } 9~-o •_____ da c_o~i ssão

É lido o seguinte.

REQUERIMENTO
NO 441, DE 1990
-

---=="---

Nos termos dO art. 315, combinado com a alfnea c do art_.
279 do_ Regi menta Ihtern.o., requeiro adiamento da :votação do
Pr.oje.to de Resoluçã_o nS!. 45, de
1990 a fim de .ser:
feita na
sessão de 28 de novembro de

,Ao que eu saiba •. essEt projeto
funcionou,
razoavelmente, -no
ano passado. Na verdade, quem
tem_ que acompanhar o desempenhO não_ somos_n6s, é o- Banco
Centra 1 . Na verdade.
nunca
Goncedemos nenhum empréstimo
sem _que o Banco Central seja
ouvido. Portanto; se houve excesso, esse excesso ·não foi do
Senado.

O Senado definiu as regras, e
os_processos chegam até nós
informados- pelo
·-Sala das- Se.ssões, 21 de· no- devidame_nte
vembro de 1990. - Senador
0- Banco Central ,_Ouço-que o Governo pretende modificar essas
dacfr Soares, Lfder do PFL.
reQras. Não chegou, -de forma
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de of1cial, às _minhas mãos nenhusousa)
Em
votação
o ma proposta nova do Governo~
requerimehto.
Recebi, de um assessor de asses-s-or, um documento que não
0-Ferrl3rido Henrique car- sei_ se_é válido. ou não. Pedi
doso- sr_. Presidente-, peço--a que m-inha"assessoria o exarriipalavra
para
encaminhar a na~se, porque- _e!;isa.ma_:téria é
vo_tação.
multo complexa, diz respeito ·a
lntereses pesados, dos Estados
o SR. PRESIDENTE (Pompeu de e dos Municfpios. Não sei, não
Sousa}
Concedo a--Palavra ao conhE;!:ÇO
ainda
oficialmente
qual e a p·osição.
nobre _Senador Fernando Henrique c~rdoSo.
Apenas lembrari~ duas coisas:
primeira, se nao aprovarmos
-~alguma regra até o_ dia 3Ó. não
-o-- S_R.
FERNANDO
HENRIQUE haver.á regr-a nenhuma portanto
CARDOSO (PSDB -~SP. Para enca- me pareCe pior, segunda se ami nhar. a votaçao. Sem revi são· prova_rmos esta regra, ela não
do orad_o~.)_- ~r. _President~, imj:)e-de que outra regr;;! seja
Srs. Senadores. a resoluç~o aprovad~. em seguida, pelo Goque propus é simp1e.sme'.}te a verno. _.e _estou dlspcisto a anacontinu1dade da resoluçao tq- lisar, Se houver regra nova
mada, ryo ano pass.ado, por este proposta, - C"õtn- fSerJ,~O, porque,
Senado Federal, que regulamen- de novo, se trata- de matéria
ta
a
questão
da
dfvida de interesse nacional.
ititer_lla; __ Diga-se de passagem
que OS mesmos argumentos ,re1 a- -Tehho uma dúvida régimental.
tivos à d]vídã-externa valem Como_ este projeto Se__ r~fere à
pãfa a· df~faa ~ 1-nterria. O_: _Sena- matér•ía ·que deve estar regu1 adO- Féderal tem que definir mentada até o dia 30, e hoje é
parãmetro.s; _Aqui se - trãta da dia ~1. se. de acordo com o
definfção.desses parâmetros.
re"~i menta, _el-e não for
~atado
hoje, permanece em pauta, tem
No final do ano passâdo, obe- preferência e oOstrui a pauta.
decendo à nova Constituição, o De modo .que,- se havia ou ~e há
senador R.onan l i to_ e eu rela- intenção de algum Senador litamos cada um dos projetes, gado ao Gove-rno modi f f car essa
então aprovados. sobre as- nor- r:eoca.:.._ vou usar a expressão
mas para o endividamento in- cot i di i!\ na:
"dormiu no pont_o".
terno e para o externo. como se:_a __ Maioria ou a Minoria deisso· se· esgota_-:_no --di _a 30 de sejar manter o projeto como
novembro, ·Propus e a Comissão ~stá, a pessoa estará bem aro'e As&untos Econômi cos ~ apr_o- mada,
pelo regimento, para
vou, creio que pOr_ unanimiOade mantê--1 b. Cbmo se trata de
houve.ss~---ª-- _contJnu_íQad_e,
por questão de interesse nacional,
mais uw ano, das mesmas normas deverfamos ter um entendimento
aprovadas o ano passado.
claro.
1990_

sr.
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Suponho aue o Senador Mauro sempenhel o primeiro mandato
Benevides terá o mesmo pon~o senatorial, fui relator daRede vista, porque, ao aprovár- solução n~ 62, que _antecedeu a
mos essa prorrogação e em se- -Resolução n~ 94. e·na- ocasião
guida,
havendo alguma modifi- se dfscutiu amplamente, com a
do
cação, a ser proposta por al- participação, inclus'ive,
Senaàor
e
gum
senador,
que
seja extraordinário
razoável, o
SenadO
poderá notável ·homem público- Dirceu
Cardoso, quando S. ExA preocuacolhê-la.
pado com o endividamento de
Era o que tinha a dizer, Sr. estados e municípios. entendia
que essas normas· deveriam ser
Presidente.
as
mais -rí~idas possíveis,
O Sr. Mauro Benevides- Sr.· para que houvesse o __controle,
por par·te do Senado. Federa 1 ,
Presidente, peço a palavra.
do endividamento
do
setor
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de público.
Sousa) -=concedo a palavra ao
nobre Senador Mauro Benevides~.
Portant-o". a nosSa man·i festaO SR. MAURO BENEVIOES (PMDB- cão. Sr. Presidente, é que.
CE. Para encam1nhar a votação. por ma_ior que se~a o nosso aSem revisão do oraaor.)- Sr. preço ao signitár1o desse rePresidente, Srs.
Senadores, querimento, a Mesa estaria imquase nada teria que aditar à pedida de aceitá-lo neste insi ntervensão, oportuna·
e ôi"'i- ·tante,
ex vi do que dispõe o
lhante. do eminente Senador parágràfo único do artigo ageFernando Henrique Cardoso, Lf- r~ r~ferenciado~
der do PSDB nesta casa, em relação a esta matéria, cuja a-_
preciação se faz neste instan~ -É a manifestação da Liderança
te. porque inclu'Ída na_ Ordem do PMDB em torno dQ assunto,
Sr: Pr_es i dente.
do Dia desta sessão.

sr.
P_re_s 1 dente,
devendo
exaurir-se no próximo dia 30 o
prazo de vigência da Resolüção
n~ 94, não acredito que a Mesa
possa, c_om embasa_men_to_ regimental. receber o ~aquerfmento
que agora se aprecia, concomintantemente com o item 6 da
nossa pauta.
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - o nobre Senador Mauro
Benevides tem toda a razão. e
a argumentação j_á an_ter i ormente apresentada pe1o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso dá a mesma substâncfa à de-cisão que a Mesa vai adotar
neste momento. a reti~ada do
requerimento.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
_
Aprovado.

o· SR. Odacir
verificação
Presidente.

Soar"es - Peço
de quorum sr .

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - É regi"mental ·o- requerimento de V. ExA Será feita a
verificação solicitada
'pe1o
nobre Senador Odacir Soares.
(Pausa.)
sendo
evidente
a
falta
de quor"um, a pre_sidência vai
suspender a sessão por· 1 O minutos, acionando a campainha
para a chamada dos Srs. s·ena~
dores a ~lenária.
Está suspensa a sessão.
(su·spensa
às
16 horas e
·20 minuto-s, a sesSão é Peabepta
às f6 horas e -30
mfnutos~)

O SR.
Sousa)
sessão.
Vai-se
cação.

PRESI oENTE . (PomPeu de
E_s tá

proceder

reaberta__

à

a

verifi-

A votação é nominal.

Srs. Senadores, -por obséquio,
queiram
ocupar
os
seus
lugares.
cOmo votã o Líder --do -PSDB?

Sr.
Presidente. v. Ex~ sabe,
porque exemplar seguidor do
regimento! que no art. 353
o Sr. Cid Sabóia de carvalho
está prev1sto que é consideraPresidente,
peço
a
HENRlQUE
O
SR.
FERNANDO
da em regime de- urgênc'fa, in- -Sr.
palavra.
"Sim'',
ÇAROOSO (PSDB - _sp)
dependentemente de requerimenSr. PreSidente.
to, uma 1 i stagem com dois i O
SR.
PRESIDENTE
(Pompeu
de
tens e duas a 1 'Í neas .
. ·Sousa) - Nobre Senador Cid SaO SR. PRESIDENTE (Pompeu de
como vota o Líder do
"Parágrafo úhi co. Ter:-ão, bóia de carvâlho. V. Ex~ pede Sousa)
PMOB?
ainda, a tramitação previs- a p~lavra em q~e sentfdo?
ta para o caso do art.
336, b, independentemente
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB O
SR.
CIO
SABÓIA
DE CE) - "Sim", Sr. Presi~ente.
de requerimento, as proposições sujeitaS a- __ p.rãzo, CARVALHO (PMOB ~CE: Serri rãvT~
quando faltarem dez dias são do orador.)-- Sr. PresiO SR. PRESIDENTE (Pompeu de
para
o
término
desse dente, eu ia falar exatamente Sousa) - Como vota o Líder do
®ando V. Ex~ .deci_di u tão sa- PFL?
prazo."
biamente a Quêstão; devemos
Ora, Sr. PresidEmte~, se ·o aprovar esta matéria de imeO SR. OOACIR SOARES (PFL
prazo de vigência da ResoluçãO diato,- para não_: ficar no va- ·Ro) - "Não", Sr. Presidente.
n.st 94 se esgota no próximo d-i a zio, e_,_ se houver alguma· modi30, estamos rigorosamente
in- ficação~ não haverá _problema
curso
no
dispositivo
do. algum. revogar..;.se""á a disposiO SR. PRESIDENTE (Pompeu de
parágrafo único que acaba de ção anterior.
Sousa) - os· Srs ,__ Sen_a_dores _ já
ler,
para conhecimento doS
podem votar. (Pausa.)
·
Srs. Senadol:"es.
Era a minha manifestação de
Os que votarem •stm" estarão
ao Senador Mauro Benev.iPortanto, a nossa manifesta- apoio
o projeto; os que
e de apoio ao Senador Fer- aprovando
ção é -no senti dó de que a Mesa das
votarem
"não"
o
estarão
nando
Henrique
Cardoso:
que
deixe de submeter ao Plenário votemos esta matéria o mais rejeitando.
esse requerimento, a fi.m- de depressa poss íve_l
que possamos, ainda agora, ·vo(_Procede-se a votação. )
tar a resolução que prorro9a
até 1991, a antiga Resoluçao
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
VOTARAM
"SIMu
os SRS.
n~ 94.
Sousa)"- Passa-se à votação do SE.NADORES:
projeto. em turno único·.
Sr. Presidente, com mais an-Afonso Sanc~o
A1~1r GaEm votacão.
terioridade, ainda qua~do débriel- Antonio_May~.- G~;1o~
c

Quinta~feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

22

Novembro 1990

7233

uma visáo ma1s clara da situa- de Po_deres Executi 'VOS e Legi sção,
tornando·-··
.. ma i s• lativos
estaduais
e
assimiláveis os esforços que o municipais.
momento exige de todas
as
a. Fi-i1ai-mente, ciente da grapartes.
vidade do momento .histórico
2.
Qüal.quer eventual dís~u~ que a sociedade brasileira aexporta todos _ os
são sobre pêrdas e· repos1çao tr·avessa,
salariais deve passar por uma segmentos
representados
na
ava 1 _j ação concreta das mesmas mesa de negociação a um total
os SRS. no. âmbito da Subcoml ssão de desarmamento de ânimos em bu~
VOTARAM
"N_ÃO"
AsSuntos Emergen·c;·a is.·· podendo ca dãs soluções que á
SENADORES:
Nação
ela valer-se de órgão indepeh- anseia.
Antonio Alves~ Meira Filho _Qente para proceder
àquél a
PROPOSTA DA COMISS4o
- Odaci r Soares Oziel ·-car-- ayaliação.
EMPRESARIAL PARA O
neiro
ENTENDIMENTO NACIONAL
Ressalta.
alnda,
quanto ao
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de tema. que na atual conjuntura
Consi.derando~
Sousa) ~-votar~m SIM 18 Srs. as empresas encontram-se em
Senadores; e NAO, 4.
situações diversas
muitas
- que o Entendimento NaCloi1al
delas
em posição deJicacta.
representa um pr_ocesso._de arNão houve abstenção.
Nestas circunstâncias,
aua1~
ticulação
entre os_ ~áriaS seg~
quer
reposição
de
perdas
Total: 22 Votos.
poderá acarretar a
invfabili- mentos da_socie_dade e destes
zação das empresas e o_ aumento com_ o governo;
o sr. Uutahy Magalhães - sr. do níVel de desemprego ou, exque as entidades particiPresidente,
peço a
palavra clusivamente,
esta
segunda
pantes do Entendimento devem
pela ordem.
conseqüência.
estar conscientes da difícil
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Diante desta situação, propõe responsab i 1 i da de de __ i nterpreSousa} - Tem a palavra V, ExA
o
incremento
da
- 1 i vre tar os_- -----anseios da ma i o r i a da
popu 1 ação que se enco_ntra a 1 inegociação.
jada dos benefi'ci_os do desenO
SR.
~UTAHY
MAGALHÃES
volvimento;
- (PSDB- BA. Pela ordem.)
Esclarece, outrossim, que não
Gostaria de uma informação,
- que o processo de a'rt i cu laSr. Presidente. Quem pediu a sê éxlme de fazer uma avaliação per i ódf ca do quadro econó- ção pressupõe priorizar
na
verificação'?
mico e repor as perdas, pr1o- mesa de .discussão objetiyos
O SR. PRESIDENTE (P 0mpeu de ritariamente, assim que a con- globais da Nação, o que exc-lui
propostas
identificadas com
Sousa)
Os Srs. Senadores 0- juntura o permitir.
interesses parclaiS e
imediadacir Soares,
Afonso Sancho,
tistas;
Dirceu carneiro e Meira Filho.
-3·. Deve ser discutido_ o plano
de estab i 1 i zaç_ãp, _d_ef Lo indo-se
que o Entendimento entre
O
SR.
~UTAHY
MAGALHÃES o limite e a velocidade do
empresários.
trabalhadores e
- Estão todos préSentes.
ajuste.
A questão
emprego~
governo
permite, de forma mais
salário
deve
ser enfocada
O SR. PRESIDENTE (Pompeu _de tomando-se em consideração o rápida, atingir os objetivos
pe1 a
soci"edade
SouSa)·;... Não há quorum.
período de estabilização como persegui dos
bras·i le1ra;
de, empobreci mente.
A ·votação" fiCa aC:ffãda.
. a urgência de eliminar os
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 4. Reafirma a necessidade de inúmeros bolsões de pobreza e
que
mecanismos
sejam
buscados
·miséria
existentes no pafs,
Sousa) - Esgotada a ordem do
a
fim de reduzir-se a taxa de que agridem a racionalidade e
Dia.
ju'ros,
afastando
_riscos degradam a cidadania;
Sobre a mesa, documento-que desnecessários ao sistema produtivo
e
ao
niv~l
de
emprego.
- a necessi.dade de reverter a
será
lido
pelo
Sr.
1~
tendên.êi a·
cOncentradora
de
Secretário.
rQnda que caracterizou nossa
5~ ·-Pondera _sobre a antecipaeconom1a
ao
longo
das·
ú1timas
ção da 1 i_be.r_a_ção de cruzados décadas;
S 1 ido o seQU'inte:
novos.
dentro _ de
prazo
r.azoáve1, a fim de que seja~
A POSIC::ÃO DO
A comissão empresarial propõe
ap 1 i Cado.s na _c_api ta 1 1 za'ção de que o objet1vo central do EnEMPRESARIADO I~DUSTRIAL NO
empresas
e~dividadas.
"ENTENDIMENTO NACIONAL
tendimento seja a busca e de-finição de um Projeto d~ DeO
Empresarfado ·rnclustriâ.1
6A
ceFnbra,
ctEmiro- do quadro senvolvimen_to,
que propicie a
seguidas reuniões de suas fa- com que a sociedade brasileira elevação do nfvel de bem-estar
ses,
após a diyulgação do do- se depara, ·a imperiosa neces- da
sociedader.
Esse ___ Projeto.
cumento -."Proposta da Comis- 'sidade da conversão dà dÍvi_da deverá priorizar a participasão empresarial para o enten- externa em•investimentos.
,çà'o crescente dos _salários na
dimento nacional" apoiandoComposição dã renda nacional,
o. integralmente,· apresen-tá as
7.
ConSidera imPresCindível assegurando maior disponibiliseguintes ponderações à socie- que _o Con_g_ressõ Na c i ona 1 ,
de- dade de bens é
serviç~s.
sidade brasileira.
tentor que é da representação multaneamente à distribuição
popular, a·companhe, atrav'és de mais justa dos
frutos
do
1.
Em primeiro 1ugar·entende suas lideranças,
as reuniões progresso._
que, preferencialmente, devem d~ entendimento nacional.
Aser exc11.lfdos do en'fendimento tenta,
outrossim,
tendo em
Devemos procurar,
portanto,
temas tópicos e
cohjunturais. vista a abrangência e a· pro- um-Projeto de Desenvolvimento
Assim, seriam tratadas na mesa fundidade das decisões que de- para a economia br.asileira.
de negoc·i ação as grandes qu'es- verão decorrer_ do entendi men- que induza a , integração da·
tões nacionais~ com _o o.bj et i v o te, para a possibilidade de grande massa dos desassistidos
pr1 me iro de dar à soei eda.de . participação de representantes ao processo de produção e con~
Lira

~Chagas

Rodrigues - Cid
Ro 1 1 emberg
Fernando Cardoso_ -_.João_ Nasc_imenta
vutahy Magalhães
Mansueto de Lavor - Mario covas- Mauricio Correa- Nelson
Wedekln- Paulo B1sol - Rbnaldo Aragão- Ronan Tito- ·Wilson Martins
Car-va 1 ho

F.

em
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sumO e que tenha como _meta f i - · c1am
nal

a melhoria da qualidade de

vida de toda a sociedade.

Este Projeto de Desenvolvimento pressupõe a discussão e
tomada de decisões sobre os
a

seguintes temas:
-

criação

de mecanismos re-

distribuldos para aumentar o
poder aquisitivo da população
de menor renda;
melhoria

das conPições de

educação, saúde,
a 1 i mentação;

habitaç~o

e

- criação de condições para a
retomada do investimento produtivo visando o-crescimento
sustentado da economia:
-redefinição do papel _do Es-

tado, do caráter de sua modernização
e organização. bem

como

da

públ ices.·

politica

de

gastos

- reforma, modernização e am-

Pl. iação da infraestrutura;

----expl ici taç:ão do papel dos
vários setores da economia no
processo de desenvolvimento;
-- definição--da estratégia de
inserção do país na economia
internacional, considera e necessidade de modernização da
produção· na c i ena 1 :
-- coordenação das ações do
Estado e da sociedade civil
para a melhoria das condições
do meio ambiente.
O Entendimento Nacional
se
infc1a num momento em que o
pats se encontra sob os efeitos de um programa de estabilização. elaborado e implementado pelo governo, com o objetivo de combater a inflação.
Este programa deve, entretanto, oferecer condições de retomada o mais breve possível
do desenvolvimento econômico.

Os empresários entendem, portanto, ser necessár'io trazer à

di seus são este progr,ama de es-

tabilizaçãO, uma vez qUe aretração da atividade económica
não poderá conduzir à depressão, que seria UTI) .mal :!ão:
gran~e quanto a hiper1 nflaçao. ',
E inaceitável que o _combate à·
inflação acabe por inviabilizar a meta central da socied~~
de que é o desenvo 1 vi mente, económico- e social.
Para a sociedade mêlhor conviver com o programa de estabilização, a comissão. empresa-rial propõe a tomada de decisões sobre os temas abaixo·
relacionados. Tais
decisões
possuem caráter emergencia1,
ao mesmo tempo em que propi-

condições
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para alcançar Institulções
Financeiras
amplos_
dó Frente Ampla
da Agrcpecuária
Entendimento Nactonal:
Brasileira- Pensamento Nacional das Bases Empresariais.
defiriição dos 1iroites e da
velocidade do a_just·e a fim de
eyi.tar- o comprometimento cio· O SR. PRESIOENTE (Pompeu de
tecido social e a dese_strutu- Sousa)- o documento lido será
publicado,
ração do sistema produtivo;
Há oradores inscritos.
adequaçãç ___ da
p_oJ íti_ca
monetária, de forma que as taConcedo a palavra ao nobre
xas reais de juros, ainda que
elevadas, não criem pelo exa- Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
gero, riscos desnecessários aa
S. ExA não está presente.
sistema produtivo e ao nível
de emprego;
Concedo a palavra ao nobre
-mecanismos que Qarantam Senador Roberto Campos.
nesta fase, pelo menos a preO SR.
ROBERTO CAMPOS (PDS ser~ação
da participação dos
MT.
PronunCia
o
segu fnte
salar1qs na renda nac_i_onal;
discurso.)
Sr. Presidente,
-- medi das que atenuem os e- Srs. senadores, -o ·assunto Que
feitos sobre o emerego e q_ue me traz a esta tribuna é o
amenizem a situaçao dos desem- Proj_eto -de Res.o 1ução __nA ~!;iS, do
Seriã:do Federal,' referente à
pregados;
dívida externa. Não me foi
possível, infelizmente, compamecanismos que assegurem a recer à reu_ni ão da comissão de
estrutura produtiva necessária Assuntos Económicos na qual
ao Projeto de Desenvolvimento; foi discutida a matéria. Estava eu.ern meto de atribulações
execução da política fis- eleitorais.
cal, com enfase na continuidade da redaução das despesas do Li, posteriormente, o texto
governo e não na elevação _de da resolução, que ·me produziu
estarrecimento. As intenções,
tributos;
certamente, foram melhores que
acompanhamento da negocia- os resu 1 tados. A fn-tenção, a
pedido do próprid EX:ecutivo,ção da dfvida externa.
parecia ser a de reforçar a
Por demandar uma mudança es- posição negocial de nossos netrutura profunda. o processo gociadores da dívida externa.
de Entendimento Nacional requer a aceitação, pel·os parti- _O resultado foi criar uma ricipantes, dos seguintes prin- gidez de diretrizes, que pode
levar a uma confrontação com o
cipies:
sistema financeiro internaclo-_o i~ediatismo e a incerteza nal, do qual já estamos hoje
al ijacios,
com
precisam ser substituídos pela praticamente
perspectiva de uma polfttca grandes prejuízos pãra os noseconômica definida, duradoura sos exportadores e para o rite transparentes, sem a adoção mo de investimentos.
unilateral da "pacotes ecoReceio;_ também. · que a i ngenômj_ços";
nuidade de formulação e o fa1essa perspectiva é essen- so tecnicismo de que se revescfãl para viabilizar o cresci- te a resolução produza um desmento sustentado da economia, prestígio da imagem do Senado
cOni --·melhor di-Stribuição
de brasileiro no exterior.
renda, 9bjetiv_o maior- do EnSe fôssemos tnduzidos a uma
tendimento Nacional;
confrontação internacional eno tempo de maturação- do trarfamos numa grande batalha
artiprocesso é longo, mas a -evolu- munidos de fogos de
fícios.
ção do Entehdimento poderá acelerar a efetivação de medi- A meu ver, a resolução contém
das concretas.
defeitos assaz graves. Revela
inexperiéncJa negocial e, af,
A busca permanente do Enten- -a culpa c~be mais aos negociad1mento·Naciona1 deve se pau- dores da dívida externa que
tar pela. 'possibi 1 idade do a- propuseram ao Senado um texto
vanço na direção dos interes- irreal 1sta.
ses
ma i ores
da
soei e"dade
brasileira.
Ao invés de a resolução senatorial, se exibida em foros
Brasília, 30 de outubro de internacionais, provocar uma
1990. -confederação Nacional passiva acom9dação, certamente
da Indústria COnfederação causaria irritação, particuNacional do COmé~cio - Confe- larmente porque abriria o prederação Nacional de Transporte cedente p~ra que outros deveConf~d~ração
Nac i ona·l das dores mobilizassem seus resos CJbjetivos

mais
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pectlvos senados para criar
condições lnegociávefs. Há uma
alta dose de irrealismo econômico, de vez que se define
como serviço da dívida, a_q_ui lo
que o credor receberia depois
de o devedor decidir, unllateralmente, qual a sua capacidade de pagamento e quais as reservas cambiais que lhe convêm
manter. Em li"nguagem crua, o
gue há na resolução do Senado
e uma cláusula potestativa unilateral em favor do. devedor.
Um terceiro aspecto, a meu
ver sério, é a megalomania regulatória
que
o
Senado
exibiria. O Senado se transformar i a num aprovador de ·contratos- instrumentos técnicos
assaz detalhados·- coisa que
não é, aliás, nossa. atribuição
constitucional, Esta é, Sim, a
de
autorizar_
"empréstimos,
(art. 52., item V), o que é diferente de negociar contratos
ou
decidi r sobre cláusuTas
contratuais, de ta 1hes opera_cionais de respons-abilidade do
Executivo. E se se tratar de
atos internacionais, caberá ao
Congresso,
não
ao
SenáOo
apreciá-los. Ates internacionais são aquele_s _que se concluem entre enttdades governamentais
ou
íntergovernamentais.
Além disso, o senado
se transformaria numa agência
autorizativa
de pagamentos,
discriminando-se ai entre .agências internacionais e bancos privados. A discriminação
contra·- estes últimos ser1a,
aliás. juridicamente invãl.ida.
se exigíssemos a aprovação de
pagamentos individuais, mesmo
depois de assinados os contratos, - o que transformaria o
senado numa agência bancárianão poderfamos diferenciar entre bancos priva_dos e ~agênc-ias
inte-rnacionais. porque o instrumento jurídico é~o-_mesln6: ~
contratos_ de mútuo cóm caracteristicas juridicas semelha-ntes.
Há várias injuridicidades e
inconstitucionalidades. sobre
as· quais se rnanifestou_q ilustre Senaàor Cid Sabólã - de
carvalho. A elas voltarei ao
analisar detidamentfi;l:
a·rt-igo
por artigo.
Gostaria
meiro.

de

mencionar

pri-

o sr. Mário covas - Nobre Senador Roberto Campos, v.
Ex 4
me permite um aparte, para um
esclarecimento?

O ·sR. ROBERTO CAMPOS - Com
mui to prazer,· noófe Senador.
o sr. Márto covas - Nobre ~
nador, v. Ex 4 há pbuco afir.mava gue a prerrogat'iva ou obr"f.gaçao de natureza constitucio-nal do Senado Federal é no
sentido~
de
autorizar
empréstimos. V.
Ex~
entende
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Uma segunda premissa equ i vo-·
que essa afirmação se esgota
com o fato_de se autorizar ~o cada, a meu ver, é que o BraGoverno ã õOténção de um cre- sil pode~ unilateralmente. dedito de um_ determinado valor? finir qual a sua capacidade de
ou autorizar empréstimos im- pagamento, correndo o risco de
plica implicitamente examinar impasse e _confrontação. OBraas condições em que os emprés- sil,
necessitado de ffnanci~
times· foram feitos_? Porque au- mentos e
investimentos, nao
to r 1zar emPréstimos. - no meu pode
se
dar
o
luxo de
entendimento - e é bem possi- confrontações.
Confrontações
\!91 _que éu esteja errado, si~ houve Várias e em todas elas
nifica _definir urna operaçao fomos perdedores. Eu mesm~ j~
"conhecida, e operação conheci- assisti a quatro delas .. N~o ha
da de empréstimo .e uma opera- necessidade nem conveniencia
ção que tem todas a~ suas de fabricarmos um impasse com
variáveis conhecidas. E mera- a comunidade financeira intermente elucidativa a questão de nacional,
que, ali ás, está
ordem.
Eu
gostaria de me preparada para reconhecer o
deter ...
esforço brasileiro de ajus~e
interno e de fornecer condl0 sR. ROBERTO CAMPOS- Ao au- ções para uma reconciliação
torizar o empréstimo, o Con- financeira do Brasil. com o
gresso
pode especificamente Banco Internacional, O Brasfl
determinar quafs as_ condições é um parceiro razoavelmente
em que será aceitável o em- importante no comércio interp-r-éstimo, especificando,. se nacfonal.
assim o decidir, o teta maximo
de- juros e os
prazos_ de.
Uma terceira premissa é que
amortização. A negocí açao do existe uma d_issensão séria encontrato e sua efetuaçãO são tre grupos. e bancos _ameri catarefas da competência e res- nos
japoneses, europeus ou
ponsabllidade
do·
Poder entre bancos privados e o FunExecutivo. -Alguns tipos de do Monetário Internacional. ou
contratos
des)~nados
comp entre agências como o Banco
•'atas internacionais" exigirão Mundial e o Fundo Monetári-o
"depois
.. a
aprovação Internacional. Não existem eslegislativa._ Mas conforme o sas divergênciãs tais como as
art. 4B da ConstitUição Fede- pensamos. e uma resolução do
ral tratar-se-á, entao, não da Senado não seria o meio hábil
aprovação pelo Senado e sim da para explorá-las.
ratif1cação pelo c-ongr~sso.
No momento, infelizmente, ePassemos às falsas premissas xiste uma frente sólida de
que a meu ver nortearam a fel- bancos e agências internaciotura da r_esolLsção. Uma falsa nais a reclamar maior realismo
preinissa é que _o serviço da em nosso relacionamento com os
dívtda· é um sério constrangi- credores. o Brasil não pode
mente
ao
ãeSenvolvfmento pretender ser o caso, absolueconómico.
se fosse assim, tamente único, de um país que,
vários dos países em dinâmico primeiro, ·considera gue o acrescimento que estãe pagando juste externo é secundaria em
a dívida, como é o_ caso do relação ao ajuste inter~O! e,
Ch_il_e, da Coréia do Sul ou da segundo, · que pode modl f 1car
Tailândia, _e~tariam em atroz isoladamente toda a metodolorecessão e os países erri mora- gia de negociação financeira
tór1a, como o Bras i 1. a· Argen- internacional. Nós podemos tina e o Peru nadariam em sim - procurar obter melhorias
prosperidade.
1 ivres. des~e incrementais .na tipologia econstrangimento. As co1sas nao xistente de acordos de dívida
se passam assim. Quando se faz externa, sem pretender um grau
um acordO de pagamento de dí- de excepcional idad_e_ q_u_e obrivida, há inúmeros_ benefícios garia os b~ncos a rever tçdo~
colaterais- Que advém da norma- os cpmprom1ssos com
pa1ses
Tização das relações ·com o como b México, Chile, Bolívia,
mercado
financeiro Filipinas, Costa Rica. Uruguai
internacional. Isso~pode sig- etc.' que já fizeram acordos
nificar a concessão de· crédi- de dívida externa dentro_ de
toS comerciais de curto prazo p~drões n~gociáveis ajustados
em~valor superior aos pagamende
tos da dfvidã; Pode significar em função de programas.
a liberação de créditos de a- estabilização.
Não
podemos
gências internacionais.
que pretender ser tão criativos e
compensem tOtal ou parcialmen- inovadores ·que fnventemo~ uma
te os pagamentos da dívida; ~ova metodologia da dfvida.
pode encorajar os investidores
Uá
existe uma sistemática
estrangetros de risco a inves_ti r no País, poi.s que est~s progressivamente desenvolvida
relutam em investir em um pa1s de tratamento da dívida que
em moratória
, finalmente, envolve um menu de opções a
pode induzir capitais brasi- ser ofertado aos bancos: aleiros expatriados a retorná- longamento
de .
prazos.
rem paralelamente à recupera- mantendo-se o valor do princição' da credibilidade inte~na pal_ e· diminuindo-se os juros;
redução
do
principal,
c1pna1 do País.
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aparte

de novos recursos ou a conver-

são de dfvidas em ações. Há
inúmeras variantes. No acordo
mexicano há 4 opções, e no acordo

venezuelano,

5

variantes. O Brasil poderia
até oferecer novas opções de
engenharia financeira. Não seria realista nenhuma precondição negocial que facultasse ao
devedor definir unilateralmen-

te, qual a sua capacldade de
pagamento.
Pela resolução do
Senado,
nossa capacidade de
pagamento
seria aquilo que
conseguíssemos não gastar. De~
tiníssemos nós mesmos quais
"as necessidades de financiamento
não inflacionário do
desenvo 1 vi menta".

É óbvio que essa não é uma
proposta realista, nem em relação ao mundo bancário internac i o na 1 , nem
erti" - re 1 ação
ao
sistema
bancário
nacional,
este muito mais vulnerável.
Procederei agora à emá-1 i se
artigo .por art-1go. o -~a.-rt. 2-'l
não é fácil de interpretar. O
que significa a redação tal
comO a encontramos?
"Art. 2-'!. O montante de'
recursos em moeda nacional,
destinado à aquisição de
divisas para saldar os compromissos da União junto à
comunidade financeira internacional, será restrito
à capacidade interna de pagamento, salvaguardadas as
necessidades de financiamento não inflacionário do
crescimento económico. ·
§ 1~ Entende-se por capacidade interna de pagamento
a diferença positiva entre
as receitas e despesas da
administração pública federal direta e tndireta, exclufdas as das instituições
financeiras federais.
§ 2~ Excluem-se ainda das
receitas os recursos provenientes do Programa Naciona 1 de Desesta ti zação, "

Quando li esse artigo fiquei
me perguntando: isso será uma
explicitação do 6bvio? A capaci-dade de pagamento é a di ferença posftiva entre receita e
despesa? Será uma inovação de
contabilidade
pública, pela
qua 1 se excluem das Receitas
as receitas de privatização,
que são receitas por representarem uma venda de património;
ou das instituições financeiras, que aliás, no nosso caso,
são das mais rentáveis, portanto, das mais formadoras da
receita e ~a capacidade de
pa~amento?
ou seriã isso uma
clausula potes_tatória em favor
do devedor? O 9evedor passaria
a ter obrigações indefinidas.

m
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Tenho a 1mpressªo de que não O art. 4~ parece-me uma anahouve uma meditaçao serena se-dota juríd1ca. Peço a paciêntexto. se houvesSe, c1a dos ilustres co~egas_p~ra
dif1Ci1mente o teríamos ado-que comigo le1am o d1spos1t1vo
tacto.
em causa.
b~e~_esse

O art. 3~ envolve _uma nova
cláusula potestatória em favOr
do- devedor. ETe_·:só_ pqfdaria o
que excedesse as_reservas míni_mas
que
ele
determina
necessárias para atender. as
suas _ importaçõeS-.- Decorre a f,
novamente, um falso pressupos:to :_ de que o pagamento da
dfvida seja o .únic'o determinante Qo_hível de reservas. o
n f ve 1 dê reServas depende- de
vários fatores.
Um deles é a
taxa cambial. Um país poue,
símp1esmente,
dilãPldar
as
_suas reservas mantendo-- taxa
cambial subvalorizada.
Vá o
fizemos no perfodo _Funaro,
quando congelamos por nove me-~e.~ _a_ taxa cambial;
fizemo-lo
_também
no per f odó Ma í 1 son.
quando co~gelamos POr cinco
meses a taxa cambial. Agora,
fio __ a tua 1 G_overno, a taxa carõb.i a 1 se tor~.nou i rrea 1 i sta porque, apesar de liberado o -câmbio,
foi bloqueada a ação dos
compradores
de
- divisas.
farta 1 acendo-se,_ assim, exageradamente e 'artificial mente o
cr_uzei r.Q. -4s- reservas c.3mbi a is
dependem, também. do_ tngresso
de -_cap f tais de r 1 sco; dependem
do retorno de capjtafs expatriados; dependem dos desembolsos das agênctas interna-cionais; depenUem dos créditos
_c_omerc_i a is· e i nterb6.ncár i os a
-curto prazo que obtivermos no
exterio_r.,c A variação de qualquer desses fatores e, inclusive, de um outro evenfO de
natureza burocrá t 1co-po rí ti ca
com_ a paralisação _dos portos
durante_. di as ou semanas, com
bloque1o temporário de exportações,
tud_o_ isso_ pode afetar
o nfvel de reservas~ Será _que
pretendemos um acordo no qual
a nossa obrigação -de pagar fiql::'_e dependente de var_i ações no
n1 ve 1 das_ reservas_ __ cambia is,
'ClUe ___poçlem reflet.ir- tudo issc?
Sé uma comoção in-terna provocasse a fuga de capitais brasn:.el ros, a_fetando o nfveT de
nossas reservas, será que isso.
anularia
os
acordos
contratados? _Obviamente isso
não_~az sentido. Terfamos
uma
cláusula potes~ãtórfa unilateral em beneffci_o do devedor~
Isso nada tem a ver -com as ~e;..
alidades do ·mercado
naci anal .

_; nter-

Há ainda, talvez,- um problema
jurídico. Tratão-:sé-; --·no .. caSo.
de promu-lgár diretrizes de politiCa cambial, e as_ diretrizes de política cambial são da
atribui cão do""'Poder E~ecut_i vo
pelo art. -21-,-- i tell) VI I I. cta
Constituição .. Não cabe ao Se.~
nado baixar normas de polftica
cambial

_f!.._rt.

4-'!.,

inciso

I;

"Os cont'ra_tOs ..relativos à
operação -de créd-ito e~terflo
não poderão conter clausula
de natureza pol_it.ica, atentatóría à s_oberania nacional ou à ordem _públ'ica,
contrária à ConStituição ou
ks leis brasileiras.''
O que sii;tnificã isso?~OUe 'pór
uma reso 1 ução d9 Sen~do. F_e9eral,
instrumento h1erarqu1co
inferi o r,
r"ec-omendamos
aos
nossos negociadores ~que não
violem
a
lei _ ou
a
Const 1 tu i ção?"
Conceber-se- _i a
que uma 1ei declarasse válida
e i mp l ementáve 1 uma r·e-so l ução,
mas não qu~ uma resolução .determine - que- os _ negoç íãdore~
devem obedecer _ a _1 e1 ou a
Constitui_ção. I_sso parece_ uma
a-nedota juridi"c~::a_ que, ç:ertamente, nada ad1c1onar1a a respeitabi 1 idade deste Senado_.

o Sr. Mansueto de Lavor Permite_ V. Ex~ um_aparte?
O

SR.

ROBERTO CAMPOS -

não, com prazer.

Po i s

O Sr. Mansueto de Lavor Esse inciso é uma mera r~peti
ção dei incisos anteriores que
hà mais de Dez ano_s vis;!_oram
nesta Casa. Somente agora v.
Ex.z:. notou, porque .._as . resol uções_ an}eriores. traz1a_l!l esse
inciso. E __ uma clausula gue _vem
desde a que l.as r_es.o 1 uçoes que
não foram cumpridas _quando se
deu Póderes i 1 imf_tados ag Exe-cut i v o par_a a ne"goc i açao, _ da
dívida externa, e esse Poder
Executivo, quase
ilimitado,
üma 'vez que o Congresso ou o
Senado lhe concedeu, ainda vigorando também essa cláusula,
e deu no que deu. o resultado
está ai. No meu entender V.
Ex-A repele a i_l}tr_g_mt_ss_ão do
Senado" nessa questao da negociação, dizendo só do nos~_o
papel como_ Casa~ como Senado,
limitado à questao da aprovação dos emprés_t i mós - o· que
não es_tá de_ acordo com o ;-nciso V, do art. 52 da Const_i tu i c;ão mas, a-o mesmo tempo.
não
deljneia qual é re_aJmen:te o
papel do Poder Legislativo, do
Senado. Temos ou não temos
algo a fazer nessa questão da
dívida externa?
O SR. ROBERTO CAMPOS - Temos
muito a fazer. Podemos,
livre
e unilateralmente fixar os limites do endividamento, no le-gftimo exercfcio do arbftrio
legislativo. O Brasil se endivida ao ponto em que ele dese~
ja endivida~-se.
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repartir o endivid_a-

mento· entre

estados,

municí-

pios e União; podemos determinar as condições máximas de
juros e prazos de amortizações

mínimos, para que se ãce1te um
empréstimo
e
se firme um
contrato. E o que fazemos ao
aprovar agui,
na maioria' dos
casos, alias,
distraidamente,

as autorizações de empréstimos
trazidas à apreciação do Senado.
Se

e_sses

empréstimos trans-

formam-se em_atos internacionais,
conforme a terminologiá
de Direito Internacional,
então. pelo art. 49, caberia ao

Congresso aprová-los. Cabe-nos
ainda um enorme poder, que é o

poder
de
fiscalização. a
posteriori.
Somos_ uma çâmara
revisora e uma câma~a fiscalizadora e podemos exercer o po-

der fiscalizador
art.
42
da
Federal.

previsto no
Const Ltui ç,;o

Agora, a instrumentação_con-_
tratual é um item pertinente
ao
exercício
do
Pode-r
Execut.i vo. O CO-ngresso rlâOPode.
já tende- tantas responsabilidades como tem, e, descumprindo,
infelizmente, as suas
obrigações legislativas, que
seriam, no caso, principalmente, regulamentar a Constituição, ~ransformar-se num agente
executivo
.. que
aprova
contratos. _Nossa função __constitucional é autorizar operações financeiras. e não supervis1onar pagamentos
contratuais._ Se cumprido à risca o
art. 5.2 da __Resol uçã_o n-'l 55
transformar-nos-íamos numa a~
gência bancária, a qual o EXecutivo solicitaria liberação
de pagamentos mesmo para contratos já assinados. Criar-seia, entao, para o credor
uma
situação surrealista.
Não --rhe báSt"ãr'-i a- ter um contrato legalmente válido. Os
pagamentos ficariam sujeitos
individualmente à aprovação __ do
Legislativo, que poderia, pelo
simples retardamento dos pagamentos, alterar as relações.
contratuais. Note-se ainda o
agravante de que-ã autorlZação
do Senado p~ra aprovar o pagamenLo se refere unicamente aos
contratos com bancos-prfvados,
ex-cluídos os contratos com organizações
internpcionais.
Isso cria uma discriminação
que provoca ressentimentos.
Afinal de con·tas, os bancos
privados foram financiadores
do noss·o desenvolvimento e o
foram em maior proporção que
os bancos públicos._Na verdade
a economia brasileira só não
se para 1 i sou após· 1973 quando_
dependíamos de petr6leo importado para 80% das nossas cidades - Qraças à reciclagem de
petrodolares
pelos
bancos

prívados. A reciclagem não foi
feita pelas organizações 1 nternacionaís, que s-õ---rLnanciavam projetes, auxiliando apenas indiretamente a cobertura
de
déficit
do balanço de
pagamento~.

-Mi nha--·autr~- Pondera·çã.o em re1 ação- ao aparte é que.
se ho
passadQ neg9ciadores brasileirOs desobedeceram à lei e à
Cons~itUiçao
não será uma resoluçãO do Senado
Federal.
instrumento
hi.erarqulcamente
inferior, que -;rá induzi-los a
um bom comportamento. Eles teriam que ser censurados ou punidos em virtude de violarem a
lei ou a Cons~ituição.
Os conSu.T tore$ jurfdico·s dÕ
Banco _lnt_ernaç i ona_l que 1 essem
esSe -ar-tigO considerá-lo-iam
merecidamente uma excentricidade de uma bizarria.

O Sr. Mansueto de · ~avor
Nisso concordo com V, Ex~ Queria apenas lembrar que esse
dispositivo do_ .fn~i_so I do
art. 4~ é uma -transçrição de
resoluções anteriores, quase
que automatiCamente se çopiou.
Mas
não
discuto
a
sua
retirada. Para mim, a Resolução nR- 55 caduca no momentO em
que foi feita como __ a expressão
de uma colaboração do Senado
com o Poder Executivo, comO
uma espécie de bO~ vontade,
como uma sinalização de caminhos, _uma vez que o Seriado- tem
a obrigação const i tu c i o na l, o
direito de estabeleç:::er_ parâme_tros para i""iniites globai_s para
o eridi Vipãinento- extern_o e tambéTil --o de~_er de. auto~izar:· nãO
âpenas t:rédi tos- _mª_s operações
financeiras
de
carater
externO. Nesse sent-ido, víamos
como urn_born caminho, como uma.
boa .1 ntenção, o SenadO s-; na 1 izar previamente para o_ Ex~cu
t i vo quais os caJI'li nt:o~. a se:gulr, quais _os 11m1tes. Mas
essa boa intenção do __ Sen_adq,
no meu entenOer - e n~sse ponto queró coriC'or.d.ar_, ~or out-ras
razões, com v.
Ex
- ruiu,
caiu por terra, não tem seflt i do me is; uma vez que o.. Ex.ev_utivo, que havia feito ~ma negocíaÇão com _o- senado federpl,
com os relatores dessã matéria, principalmente c_om o Re1 at._or .Fernando Henr:i que ca,rdoso, agora deixa o d.lto pelo
não dito e.j~. quer _mo_dificar
tudo o que foi comb1nado; sobfetudo a essência do que- foi
combinado. Para mim, essa resolução já não de~e ser apre~
VÇlda·. porqüe- o Poder Executivo
usóu o senadQ Feder~l,
fez
propaganda às suas custas. A
SrA Ministra da Economia Zélia
cardClso de Mell o ofereceu-se
,:rara-vi r ·aqui fazer' expcrs-i ç.ão.
Tan~o gue, no outro.dia~ tod9s
os ·orgãos de comun1 caça o dlzi am que o se-nado Federa, 1 já
_!").avi_~ ap~oVf!idC?
a questáç ~a
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nova renegoc1açã:o -da dívida
externa, guando rrenhum texto,
nenhum numero havia chegado
sobre essa ~enegociação. o que
houve foi uma ut_ilização-indéb "i ta de boa- fé dos srs .· sena-=dores
naquela visita feitapela sr~ Ministra aqui e uma
espécie de _ propaganda para recuperação ·aa i ma9em Oe s. EXA _
que-;-- naque1 é- perí ado,--- se en-contrava _em_baixa p9r diver~_as
r-azões, inclusive financeirÇ~;_s.
Fomos usados, é claro, e agõra. depols de ·cUmprir o seu
intento·, o Poder
Executivo
deixa o .dito pelo___ não dito e
não vale m?~is-. An_±_e:f combinara
com os Srs. _S~nadores para- -não
pagar nem os juros Sobre essa
divida-externa, até _que se fi-:
zesse Um com(::r,....--omisso global. e
duradouro acerca dessa_ ope_ração_ que aqui discutimos, e sobre __ a qual v .. Ex~ julga que
não-- no_s devemos pronut')ci ar antes __ d_e_l__a ç:hegar como· rédação
final. E o senado Federal, naquele momentQ~ epnsiderou que
sim. Agora é o Poder E~~Cutivo
qut;! julga .-_que não, porque já
se djspõe_ lá,_ por c.ima do poder _que o Senado Federa1 tem
ou não, mas pensa que tem, e
vai dizer _que;:-- vamos pagar do_js
bilhões ou .oi-tocen::t:os mi ThõeS
de
dó 1 ares--.
não
sabemos
quanto. Mas o __Poder Executivo
se esqueCeu qLie o Senado Fede-.ral tem um papel cõnStítUcional, uma interferência no caso
e agOra vai dizer: -não.
aquilo não valeu. essa resolução Já não- vale
para
o
Execut,vo. Nesse sent1do não
deve valer também para nós,
porque não Póde~os ser uSados
ass1m. Eu queria, sem tomar
mais tempo do importantíssimo
pronunciamento de V. Ex~. continuar a ouvi-lo com_ tod~.a
a tenção. AQora, acho que ne_sse
sent_i do__ do _texto const i tu c i onál, a essência do dis.cu_c_so_ de
V.
Ex :!I dever i a ser fªj_:(a, no
meu entender, com todo respeito~
quando se redigiu esse
art. 52 da ·constltuiçã_o, que
dá competência exclusiva ao
Senado sobre a questão da autOrização. não de empré_stimo,
Senãdor - é o i nc i so V_
mas
de oper_ações fi_nan_cei_Í"'as de
caráter externo. _E essa _negociação, comandada p~1o EmbaiXãdor Vório Dauster, é ou_ não
uma operação financeira?- Se.
não for não é nosso papel realmente; mas se é uma Operação
financeira nov·a Cjue se vã·i ·fazer sobr'e o -estoque do endi vi_damento do Pais~ o Senado 'tem
que
aprová-la
pr~viamente.
Esse é o entendimento
que
grassa n~a - ma_"í o ri a dos nosSos
pa·res aqui na casa. MaS, com
todo respeito, acho que as obse-rvações-_ que v. Ex" faz.
i nclusive SOQre __ O i.nciso !, do
art. 4~, são da maior procedência e merecem a nossa maior
a tenção nes-se mom-ento.- ~
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lsSQ
significa que,
mesmo gora
O SR. ROBERTO CAMPOS -Muito
obrigado. Vejo que há
uma tendo a possibilidade de pagar isso
grande área de concordância.

Na realidade, V. ExA ale~a
que dispositivos semelhantes
aos do inciso I figuraram em
outras resoluções.
Isso terá
sido um erro que não deve ser
continuado. Afinal de contas,
como diz o provérbio ·tatino:
1
' errare humanum
est,
sed i n

errore
manere
est 11 •
Temos
a
seminarfstica.
Se

passarmos

diabolicum

sol i dar i edade

ao : HJcT~fo II,

verificaremos que

também

não

fica bem para o Senado inserir

num documento nobre como uma
reso 1 ução um esterno contábi i
de pagamentos de hotéis,
despesas de viagem ou outros itens logísticos das negociações de dívida externa. Trata-

se de problemas menores que,
no máximo, seriam objeto de

uma troca de cartas entre o
Comitê de Bancos e os negociadores brasileiros.-

Não caberia-: aliás. uma negação total do pagamento dessas
despesas.
A prática internacional é que se as reuniões
são convocadas por interesse
do credor,
que deseja obter
ma i ores
informações,
fazer
maiores análises,
aprofundar
avaliações,
a
ele cabe pagar
as despesas.
Se,
entretanto,
é o devedor
que coovoca a reunião para obter um rescalonamento das dív1das, justificar um atraso de
pagamento;
-ou
pedir
umwa1ver, de cláusulas. contratuais,
se e "do devedor a iniciativa, a ele cabe enfrentar
as despesas correlatas.
Mas, simplesmente, não é di~
no para o Senado misturar f.ormulações de po-1 ítica económica
com a
miúda .logística
das
reuniões.
s·e passarmos ao art·. 5SI., verificaremos que estamos aqui
"oficializando" o calote. Na
realidade, se praticarmos calotes eles devem ser feitos
com discrição
.e
compunção
pragmática.
Por que insistirmos em oficializá-lo,
mesmo
quando não há esforço fiscal
ou e_sfor-ço cambial
envo-lvido?
leiamos

o-que diz o art.

5~:

"Os créditos externos de
médio e longo pF'~f:Zbs, relã.:.;:
tivos à dívida do setor público, somente poderão ser
utilizados na aquisição das
participações acionárias no
âmbito do. Programa Nacional
de Desestatização,
se sofrem deságio prévio através
dos mecan i smos de mercado. "

a divida pelo valor-face, reabi 1 itando o crédi.to bras i leiro,
sem exigência de esforço
fiscal ou cambial,
porque se
trataria de trocar os titulaS
de dívida por ações de empresas devedoras, mesmo assim insistiríamos
em
pagar
"desagiadamente", .Ou seja, insistiríamos explicitamente em
lesar o património do credor.

Que se pratique esse desâgio
por impossibi 1 idade fiscal
ou
impossi_bi 1 idade cambial é algo
que, relutantemente, admitimos
por est~rmos na condição de
país subde·senvolvidó que se
endividou
exageradaroente ou
que
enfrentou
condições
adversas.
Mas que, numa Resolução do Senado, of·icializemos
o deságio, parece-me algo humilhante para o auto-respeito
que o Brasil
deve ter pàra
cOnsigo mesmo e que deve fazer
valer na comunidade financeira
i n1:ernac i o na 1 .

bloqueou o dólar,
por
o dólar não está se
desvalorizando. Eu agradeceria
uma. exp1 i.cação sobre que tipO·
de bloqueio o Governo está fazendo agora, porque V. Ex.a ci-tou a época Maílson,
a
época
do Funaro e disse que no momento o Governo está fazendo
um bloqueio e. por isso a moeda
não está se desvalor1zando.

O

SR. ROBERTO CAMPOS - O Go"

verno tomou uma medida que eu
até elogiei:
a
liberação da
formação da taxa de câmbio num
mercado livre. A questão é que
só há mercado livre de câmbio
quando os compradores normais
de câmbio estão presentes no
mercado.
Ora,
o que sucedeu?
Durante bastante tempo, os importadores se viram inapacitados de_ importar, porque o seucapital
de giro havia sidotemperar-i amente confiscado.

um

outro demandante de dívidas no mercado de câmbio é
o
próprio Governo.
Mas, continuando em moratória, não comO ar-t.
6R
já foi objeto -de pareceu o Governo ao mercado
várias objeções e
impugnações de câmbio como comprador para
neste Senado,
quer quanto ao liquidação de suas dívidas.
aSpecto jurídico, quer quanto
ao aspecto econômico.
· Ei'ri té~f-ce iro 1 ugar-: "um deman._
dante de divisas no mercado de
o Sr. Carlos Lyra- Permite câmbio que ajudaria a manter
V. ExA um aparte?
uma ta::.:a
rea 1 1 sta.- seriam ãs
remessas dé empresas para o
O SR.
ROBERTO CAMPOS - Pois ex ter i ar .qu.e foram também ternnão.
porari amente broqueadas. c. que
s.ucedeu_ foj
uma v a 1 o r i zação
artificia1
do .cruzeiro.
Ele
passou
de
64
a
65 dólares n~
O Sr. Carlos ·Lyra - Ouvindo a
exposição. "de v.
Ex A,
que-r i a câmbio oficial para a cerca de
somente dar um t.estemunho. V. 38, o-qu~ representou uma_ peExa disse que.
na
realidade, na1idade enorme para os exporos bancos nos empr-estaram para tadores e pr-ovocou a _redução
que comprássemos dólares. Mas, de exportações que- agora esta-··lembro-me que. na delegação ao mos sen_!i_odo·.
Fundo Monetá_ri.o Internq;c1on~l ..
O Brasil,
quê s_e .queixava
quahdo· · tive oportunidade de
conversar com o Mr. Winston. o tanto dóS megaSuPeráv1ts, agovai deles tér saudades.
então _ Presidente do c 1t"i bank. ra,
ter minfsupef-.ávits se
não sabia o que fazer com o Vamos
dinheiro.
Ele estava imp~es não. ti vermos dêf i c_i ts comersionado . .e dizia-me ele à época ciais.por.que·- pensava que os árabes
Quanto à situaÇão dós banCOS
comprariam imóveis em Londres,.
porque todo o. dinheiro estava americanos e, digamos, da banfnterna-cional, nO ·preSén.té
nas mãos deles. Ent~O. naquela ca
época·,· na ràa1 idade, os- bahcos momecto, é delicada nos Estados
nidos, não só por- problenos ajudaram ·e nós
t~mb~m
os
ajud_a!J1os tomand_o empr~st1mos ~ mas de dfyida -externa como
impruaência de inveStipagando juros. Quer d1zer,
a1 pela
acho que c~da .um .fez: a sua mentos muito pesados no setor
parte. V. Ex sabe mui to bem imobi1_iár1o, que atravessa uma
que hoje os bancos americanos crise recessiva, com uma onda
lnsolvências.
Receiam-se
estão em dificuldade não so- de
mente
pelo débito externo.. também.dfficuldades no setor
securitáfio:
Essa
situação
mas, também,
mui"to peli -real
State ame r i cano. . V.
Ex_ , que tensa no setor bancário afeta
vi v e mui to no exter i. o r~ __sabe també.m - o Canadá e em parte a
que eles falam até em fazer um Grã-Bretanha, Os bancos. da Euconglomerado de bancos, porque ropa· Continental estão .em ponão tém condições de suportar. ·s i ção mais confortáve 1 . Já os
Então, na realidade, eles nos bancos japoneses experimentam
uma
sit~ação
de
neryosismo
salvaram~
mas também pagamos
juros a eles sobre um dinheiro porque parte do seu património
que
eles
não tinham onde era reprSpentado por ações em
investir. E segundo,- V.
ExA bolsa que·, th4eram uma desvalota~bém
disse que o G.overno a- rização d~ 40%, ao. mesmo _temo
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po. que são hoje chamados a .se
conformar com padrã·o 1 nternacional de capitalização, que
exige uma proporção maior de
capital próprio relativamente
aos empréstimos . .Esta relação
era mut to débi 1 no !.lapão, ·cerca de 3% __ Segundo oS padrões
do BlS -- Bank of International
Settlements -. ela deve ser
elevada para 8%.
Nesse particular momento é
extremamente dellcada a posição desses bancos.
Isso os
torna particularmente nervosos
em relação a posturas como a
brasileira, que torna impreciso
o ritmo de pagamentos.
pois, este dependeria de uma
definição unilateral da capacidade de pagamento. __
Mas o art. s~. como já o fez
notar o Senador Cid Sabóia,
prestar-se-á a severas impugnações quanto ao
paragrafo
único:

se tornou i nàportuna_. E 1a foi ,

~i~b~ ~UmP~~~~~~~~ ~:~eei~ec~;
0

depressão
psicológica:
redigiu-se um texto de falso
tecnicismo, que a todos nos
iludiu, mas que.
exposto ao
c~ivo
sereno de uma análise
jui"fdico-e_conômica,
não
tem
consistência e seria detriment_oso, a meu ver, para a reputação do Senado Federal.
Por isso vOtarei pela suá rejeição, se for o casO. Mas acredito
que
a
resolução
tenderá a caducar em virtude
de
sua
imperfeição
e
inoportunidad~.

O
Sr.
Nelson
Wedekin
--Permite V. ExA um aparte?
O SR.

não!

ROBERTO CAMPOS - Pois
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·o simples déficit púseja a causa da inflação, como tantos .economistas
conservadores
gostam
_de
afirmar.· O out~o ponto que
gostaria de fazer uma observação, com relação às_ premissas
que V. Exa levantou, é sobre à
metodologia da negociação_.~ V_.
Ex.A diz: --'~esse projeto de_ ~e
solução, ess_e esforço .do S_enado para contr_ibui r com o esforço do Governo para bem négociar a nossa divida, é um
.esforço criador, é um esforço
criativo, porque altera,
na
pro-fundidade, todo o _ritual,
toda a metodologia normal das
negoc 1 ações da espécie" . Mas,
pessoa 1 mente ---cr-eio_ que os
Senadores, quando assim formu~
laram esse projeto qe resolução -,
também jmaginaram o
seguinte: a metodologia da negociação é a metodologia que
segue a 1 óg i ca do _credor; a.
lógica, portanto,
do· mais
forte_ Segue o método daquele
que detém o principal papel
numa
negociação
dessa
natureza. Em outras palavras,
acho mais que correto e perfeitamente ajustável a um pais
que se quer soberano dizer que
não acejtamos,
que queremos
propor uma mudança no ~1tual e
uma mudança nos métodos de
negociações_._ E o __ terceiro ponto gue quero observar, em relaçao às premissas, é um ponto
em que V. Ex~ enfatizou em
vários momentos que, na verdade, esse projeto de
resolução
é- uma visão unilatera_l; ele
quer fflzer uma propo_s-ta uni latera 1 a parti r do_ _que se en-tende ser__o in_teresse do_ Brasil, que·r- diZer. o devedor
quer i mp_or __ a sua 1 óg i ca; - ele
quer
fazer_ uma_ negociação~
.propõe com_unilateralidade os
seus interesses. as suas condições,
os seus parâmetros.
Oueria perguntar- a v. Exa se
também nao _.é unilateral
se,
não foram unilaterais, ao __ 1ongo de to.da a divid?. externa
que o Brasil tem, as mudanças
unilaterais
das
taxas
de
juros. Sabe V. Ex~- e muito
bem- que os bancos internacionais -. i ss_o fo_i muj to bem
1evantado pela auditoria que o
CongreSso- Nacional fez da divida externa- em vários momentos aumentavam. _elevavam as
tãxas-de juros uojlateralmente, -cabendo a nós apenas o papel de aceitar o que por eles
fore: decidido.
v~r-dade

~lico_

O Sr. Nelson Wedekin - Eu não
queria tratar, Senador_Roberto
Campos, exatamente do conteúdo
é dós artigOS e
das diSpbsições do projeto de-reso1u~ão.
Queria, antes, tratar das premissas que V. Ex~ abordou iniPor que só os pagamentos aos cialmente no seu pronunc-1amenbancos privados? Merecem eles to e,
c1a:ro, ·dentro dó seu
ser vitimas de um~_ particular pcmto vista_._ A primeira obserdiscriminação? Seria isto ju- v~~ão que farei é a de que V.
ridicamente sustentável? Te- Ex afirmou, e é c.laro que tem
ríamos então dois tipos de razão, ·que o simples fato de
instrumen~os
de empréstimos~ que o Pafs entre em moratória
os contratos de empréstimos e não pague juros, os encargos
com agências internacionais ou ~e que 'é devedor isto não sigbancos oficiai.s, cujos paga-- niTi ca,
por s 1 só, a ret_omada
mentos
seriam desembolsados do desenvolvimento e nem a resem autorização do Senado~ e .tomada da atividade produtiva
os pagamentos a bancos priva- em geral. V. Exa _mesmo citou
dos, que dependeriam· não s6 do exemplos. Mas, também é _verdacontrato_ vá 1 i do e registrado, de que s_e nós est i _véssemos
mas também de autorização le- dispenaenao esses _valores, se
gislativa individual
em Cada estivéssemos pagando em dia_
evento de pagamento. o senado e~ses _jtii-Os !.- -~sses- encargos da
se transformaria singelamente d~vida tambem é ç~rto que éS$e
.numa agência bancária.
d1nheiro~- _com toda-a certeza,
fari_a falta para o desenvo-lvi_o Senador Car 1os Lyra menc.i o-.· mento
_Qo nosso .Pa_ls e do nosso
nou também o fato de que -os povo. cujos i ndfcadoreS -soei ..bancos, a rigor, se expuseram ais e econômjcos São os mais
voluntariamente a· riscos exa- 1amentáveis,
·as
"mais
gerados quando,
1ocup1 etados dramáticos,
os mais cruéi~
de dólares, após a primeira mesmo. Basta se observa~ que
crise do petróleo, se lançaram no per fado do_ Governo Sarney
desesperadamente à busca de esse dado f.oi
col.ocado __ aqui,mutuários. ouando uso esse ar- nesta Casa, pelo Senado~ ua~
gumento - e já o usei várias bas Passarinho, só no _Governo
vezes em Londres e em Nova do Presidente SarneY o Brasil
Iorque - a resposta Que me dão fez uma tranSferência liquida
não é de fácil
cOntradita: de recursos para _.os credores
"sim, fomos imprudentes, mas. lnternacionãis da ordem de 85
afinal de contas, será que um a 87 bilhões de dólares. A miEm fLinção dessas tr-'ês ·premisfabricante de beb1~as deve ser nhQ __ S_I,Jposição.é___ a de que O sas, gostaria que v.
ExA iresponsável pelos porres da Brasi 1 precisaria,
teria um gualmente se man1festasse, até
cl ientel.a"? o _que hoUve é que bom desttno_ e uma boa apl_jca- para que eu conheça bem qual é
elas estavam vendendo' bebidas ção a uti(izBção desses valo- ~Q. seu pen~amehto. Porque, na
e nós decidimos,
livremente, res se eles fossem aqui apli- m1nha o~iniao, de a}gum· modo·
embriagar-nos
com
essas cadós
no
nosso V:
Ex_.il tem ra.zão, E claro _que
poções. o argumento é ass i.m de desenvolvimento. De modo que a·negociação da dívida não é
certa deb i 1 idade.
·
.não é verdade que a moratória, telta nesta e nem por esta
por s 1 só, seja capaz de fazer Casa, Nos seus de ta 1 hes, aviPor essés motivos, concordo com que os países retomem o dentemente nos contr_atos, n~s
seu
processo de desenvolvimen- v~rgulas. nas firu1as jurldicom o Senador Mansueto de' Latal qual,
também, não é cas. · tudo i.sso é ato dd Poder
vor em que a Reso).ução n.il 55 to,
"É vedada a e-fet i vação de
qualquer pagamento aos bancos privados. antes da aprovação de contratos pelo
Senado Federa 1 , "
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Executivo.
Mas,
também,
com
toda a certeza,
não cabe ao
Senado da República apenas o
papel de homologar aquilo que
o Poder Executivo assim deliberar mas suas negociações com
os credores
internacionais.
Precisamos encontrar um termo
que faça com que o Congresso
Nacional ou o Senado Federal,

a nossa Casa. exerça o seu pa-

pel constitucional,
no
decididamente, o-Senador
sue to

de

Lavor

que
Man:

tem razão-. A

nova função não é apenas de
autorizar empréstimos, uma vez
que a Constituição dispõe sobre
operações
externas de
caráter financeiro. Isso está

acesso a esses créditos-, de
curto ·e médio prazos.
No momen'to; o Brasil está isolado
da
Comunidade
Fi.nanceira
Internacional. Os créditçs de
CUrto prazo~- pela nossa i nsi sténci a em mantermos a mora t6ria- errd que __ cometemos ao
relegar a segundo plano o ajuste externo
já baixaram
para algo entre 6 e 8 bilhõe"s
de dólares.
Isso representa
aproximadamente o que teriamos
de
pagar
aos
bancos
comercTais.
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bém não é válida. Deixamos-de
ver consumados os desembolsos
c:te vários empréstimos do Banco
Mundial direcionados para obras sociais e para melhoria
da i nfra-estrL,Jtura, porque nossa ruptur_a com os bancos pr ivades inviabiliza um aCordo
com o FMI e a norma 11 zação da
implementação de projetes financiados pelo Banco Mundial e
pelo BID. Longe de poupar recursos para obras sociais, a
moratória diminui os recursos
que a elas poderlamos dedicar.

Mas o mal não pára aí. Também
Quando passamos à -questão das
os desembOlsos das agências funções do Congresso.
certafinanceiras
1 nternaci o na is, merrte cabe ao Senãdo Federa 1
quer
dfzer,
o
Banco
Mundial,
o
constitucionalmente
autorizar
explfcito
nas
disposições
financeiras
constitucionais. De outro mo- BID, o Fundo Monetár-io Inter-- operações
do, esta é a questão que me nacional, e dos governos do externas. Não lhe cabe a funClube
---deParis
estão
temperação
de
aprovar
Contratos.
Ao
parece central. Qual
papel
deve ser reservado ao Senado riamente suspensos. Só do Eun- Congresso e não ao Senado Cabe
Federa 1? o- pape 1 de si mp1 es do Monetário Internacional, se a ratiflcaçã·o de contratos~ na-'
pode- queles çasos em que se confihomoloQador, como sempre fize- chegarmos a um acordo,
riamos
sacar 2 bilhões de gurem
como
"atas
mos ate aq'ui? o papel que foi
dólares.
Isso
1
iberaria
recurinternacionais" nos termoS -do
fortemente questionado na co-49
da
Consti_tuição
missão Mista de Auditoria da seis bloqueados no BID, que de-__ art.
da_
ordem
de 400 Federal. Não devemos nos preoDívida Externa, de quei muit-os vem ser
bilhões
de
dólares,
-acrescidos
cupar
em
alargar
a esfera de
dos empréstimos tomados ante~
riormente não respeitaram, não d_o desembo1so·-de cerca .de 3 competência do Senado._ Sobrambilhões de dólar~..s b1qqueado~ nos~ atribuiçõés.
Em primeiro
só a disposição constitucional
da Constituição de 1988, mas no Banco Internacional. além lugar, cabe-lhe a definição de
nos
permitir
acesso
ao
Flmlimites
Oo
endivic:lame_nto
e a
de
também da
Constituição
de
19~7?
Enfim, gostaria que, em do Nakasone japonês, -onde as autorização para operaÇões fidispon1bili_dades
poderiam
aln~nceiras_,
__
segundo.
o
Gqverno
tres pont_os, V. Ex .a, dentro do
conhecimento que tem e da vi- cançar 1,5 bilhão de dólares. nao pode_ fazer pagamentos externos
sem
recursos
são que tem, se manifestasse.
Como Vêem,
portantO,
o que orça_mentá_r i os, _e_ o_ grande conparece
uma
_espertezapoupar
~role
que
o_
Legislativo
exerce
O SR. ROBERTO CAMPOS - Em r_eservas pêlo não pagamento de e o que se exerce através
do
primeiro lugar, ·convinha disdividas - acaba prejudicando o orçamento e. Oa- Lei Qe Oiretricuti r um ponto--; nteressante:
saber se a moratória realmente Brasi1 pelo bloqueio do-acesso zes Orçamentárias. E o- orçanos .-permite poupar reservas a várfas fontes de financia- menta_ que __dete-rmina. a_ capacicambiais, que presumivelmente mêti"to -_;-nternaCi"Ona1. !sto sem dade de pagamento do .G_overno
falar no efeito d~sincentiva- no tocar.te? compr.a de dívisaS
poderiam ser destinadas a prodor -que· a _moratória tem s.obre para ~_rans_ferêr~cia,_s __ externas.
pósitos constr~tivos.
ou se,
os investidores diretos.
E o m~is poQeroso instrumento
ao co_ntrário, induzem uma perde·- controle_do Leg-islativo;
da de reservas cambiais. Minha
Estive na Itália, participantese é que a moratória "é um
do
de
um
semi_n_ár_;_o
de.st_i_nad.o
a
Em
terceiro
1ugar,
existe
o
excelente meio- de perdermos
investimentos
~o ppder de fiscalização,
que é
reservas cambiais. O problema promover
Bras i 1 ~---Quando_ perguntava a 1nerente ao Congresso Nacioé susceptível de
avaliação
potenciais
_empresas
i_nvest1donal.
não
apenaS
a_o
Sengdo
Fearitmética. As nossas reservas
ras- i ta 1 i a nas__ - nãQ me . ref_i r o dera 1 , nos t_ermos _do art. 42
·cambiais têm oscilado entre 5
às: f'irtrias aqui já instaladas- da Const·ftUição.
e 8 bilhões de dólares. O nípor que- n~_o _investiam no .Bra-_
vel atual parece ser de 8 a
si
1 , quando na Europa unifica- Temos, Portanto, uma ampla
8,5 bilhões de dólares.
da enfrent_a_rão aci r.rada c_ompe- f~j ~a de i nterv~nç&o 1egí ti ma,
tição e o mercado do Leste fu- log1ca e poss1ve1. sem que o
ora. os créditos comer.ciais
ropeu ___ soment.e 1entamente se Senado se possua de uma m9gade curto prazo que. nos foram
desenvo1ver6.
alegavam elas lomania operacional, invadingarantidos pe-l-os bancos comerex1_stirem três desincentivas: do, sem proveito, a esfera de.
ciais para o financiamento de
mor·atórja,
po-lítica
de ação do Executivo._
"
comércio_ exterior e financiainformátLca ·e . controle_ .d.e
mento interbancário montavam a
preços.
Mas
a
primeira
razáo
Mu1to
obrigado
(Muito
bem-!)
.13 bilh5es de dólares. Quando
er·a sempre a moratória.
um pafs declara a moratória,
rompendo .cláusulas contratuSR. PRESIDENTE (Pompeu de
Quál_quer investidor que pla- Sousa) - Com a palavra o nobre
ais. duas coisas acontecem: os
neje
investir
no
_Brasi_l
bancos
comerciais tendem a
Senador Vutahy Magalhães.
receberá imediatamente do seu
cortar os créditos de curto
departamento ·econômico um pa- O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSOB
prazo e a taxa de juros tende
recer com a sentença-fatal: a subir. Ou.ando da móratória.
BA.
Pronuncia o seguinte
ao tempo do Ministro Maílson ·esse" .. paf.s está em moratória". discurso.
Sem
revisão
do.
Isso s i.gn i f 1ca qu_e o" aces-so ao orador.) -sr-. Presidente, é
da Nóbrega houve, imediatamenmercado intern_acional de cré- apenas para informar à Casa
te após a decretação, um endito· está bloqueado para os que estou et1Caini nhando, -para.
curtamento dos prazos, uma reinvestidores,
dução do volume e uma elevação
constar nos Anais do se-naco,
da taxa de juro dos créditos
uma nota técnica que recebi
de cur~o prazo. comerciais e
A_ idéia de que,_ ao represar- hoje da CEPJ,.AC- Com1s_são Exei nterbancár i os. Aqüi 1o que e..o-- .mos pagamentos,
poupamos re- cutiva do Plano da LaVoura caconomizamos por não pagar a
cursos que fjoderiam sér des.ti·--C!ueira, que aborda as ques.:
dfvida perdemos por não ter
nados a projetas sociais tam- toes que. estão afligindo a

·o
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nossa região, apresentando algumas sugestões.
Como quero seja reproduzido
na íntegra, desejo apenas fazer

r essa 1 v a
à ú 1 ti ma
dessa nota
técnica.
é
lógico que, como

_uma

página
porque

funcionário ______

demissível ad

nutum e ocupando uma função de

confiança, o Secretário-Geral
da Ceplac, na sua manifestaçãp
final,
depois de fazer uma
análise correta da ·situação
crítica em que se encontra a
região cacaueira. disse que
esses problemas vêm sendo corajosamente enfrentados pelo
eminente Presidente
Collor.
Não concOrdo com isso, porque
já tenho 'feito aqui
críticas
severas à falta de uma politica voltada para o cacau.

Gostaria,
também, de d1zer
que,
nessa análise crítica,

falta um assunto_que o considero da maior importância: a
questão do aumento do consumo
interno do cacau.
As propostas são válidas, são_
justas, mas têm sempre um objetivo que -no meu entendimento - não é o único para resolver as quest6s da região,
que é o problema do ffnanciamento do custeio, da produção,
adiando,
prorrogando
esses
prazos de pag~mento.
Este não é o sentido úntco.
Eles comentam também a respeito da diversificação da lavoura na região,
o problema do
desemprego que está ocorre;-ndo
na região~---- -- Por isso, Sr. Presidente, não
vou 1 er o_ documento na
íntegra,
para não ~ornar. o tempo
dos Srs. Senadores,
mas peço
seja co~siderado parte deste
discur:-so~

No momento,
Sr. Presidente,
chamaria a atenção,
mais uma
vez, do Ministério da Agricultura para este grave problema
que ass.o 1 a o no_sso e~ ta do, e
não é o único, porque,
junta-·
mente com o cacau, poderla citar si sal, soja, café, feijão,
todos esses produtos que são
da economia baiana e,
no entanto,
estão abandonados. por
falta de uma polftica agrfcola
do Ministério-da Agricultura e
do Governo Federal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, às vésperas do terceiro
milênio, o Brasil continua ostentando os mais perversos fndices
de
injustiça social,
porque, 'obstinadamente, as elites naci_onais só têm sabido
defender seus próprios
in~e
resses e privilé~ios e vt11pendiar o direito comum.
Se,
de acordo com a clava econõmica, somos a oitava po~ência
mundial,
na área so-
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porquanto ado taram Solucial,
vergonhosamente,
ali- ·vas,
nhamo-nos entre as nações mãis ções clobais para a questão, o
Brasil
continua experimentando
miseráveis do planeta. $em dúvida,
essas diferenças de de- improvisações no combate às
sempenho só contribuem para secas.
demonstrar
que nossa maior
No Nordeste,
quase tudo é
chaga é a das contradições enfeito de mane1ra precária.
OS
-tre r i queza e pobreza.
programas de
irrigação ainda
ContraQjções,
aliás, eviden- são escassos, e os poucos eciadas no recent_e _Re 1a tó_r-i o do xistentes muitas vezes sucumBanco Mundial (BIRD), que con- bem, mercê dos problemas que
clui ser o Brasil
a terceira Os cercam, cuja extensão vai
nação mais injuSta do mundo, desde a fa 1 ta de qua 1 i fi c_~ç~o
quando se trata da distribui- do ir_rigante até a ocorrência
deção de renda, pois está situa- de sãlinlzação_dos solos,
aUsência de simples
do apenas acima da República vido à
de- Honduras (quatro milhões de drenagem.
habitantes) e de Serra Leoa
Em~ geral, falta aos govenran(três milhões de habitantes).
tes brasileiros a
visão de
OS númerOs fornecidos pelo lonQo_prazo, falta~lhes a comBIRD estarrecem-nos,
porque petencia para solucionar, prios _problemas esnos demonstram que, diferente- meirame~te,
mente da ma i o r r a dos pa f ses, tr-uturais, com a execução _dos
_que terão efeitos
estamos regredindo. Por exem- serviços
plo, eleS nos mostram que a permanentes e não daqueles que
quantidade de miseráveis bra- se dêem aos primeir_os s1n~is
sileiros. aqueles-oue·percebém das intempéries ou das __ má is
insignificantes mudanças polímenos de 370 dólares por ano,
·
_
cresceu de 23,1
milhões,
em ticas ou económicas.
19A1 _para 33,2 milhões, em
1987, o qU""- significa um cresgm v·eràEide. õs riOrdestfnos
cimento de 43,48%.
nao preciSam tanto de- obras de
conclusão
rápida, mas,_~im, de
~l""
Pr·es·i dente, Srs. Senadores, a
c·oncl usão que emerge empreendimentos que lhes atendam
as
necessidades
essen~
dos contundentes dados do Resobre1 atóri o do Banco Mundi a 1 é_.uma ciais. Deles precisam,
as populações que vivem
Só: ·cohtfnUamós setido pafs de- tudo,
tentor dos mais altos graus de no agreste e no_sertão, onde a
miséria
ressurge a cada estiainjustiça social, e. infelizpois,
ali,
mente, não estamos evo_l ui ndo gem prolongada,
em r e 1 ação às si tu~ções . já faltam empregos sustentáveis,
devido
à
inexistência
de
prodescritas pelo_ Banco em docujetes. açroindustriats. Seria,
mentos anteriores.
por certo, a agroindústria que
Em verdaQe, embora tantas ve- i~""ia utilizar a matéria-prima
zes já advertidos,
até mesmo regional e que iria permitir
por organismos -fnternãcibhaiS, tntel i~;Jente e plane-lada assoquanto às gravfssimas contra- ciação entre a criaçao de emdições presentes em nossa rea- pregos nas cidades e no campo,
lidade social,· não temos tido, onde se en_c_ontra a maior parte
d_~ !:?O!:?_U 1 ação desfavoreci _da.
desgraçadamente,
a
~dequada
competencia e a necessaria coragem para a promoçã.o das re- · No Nordeste,
a conseqüência
formas que nos trarao maiores do imediatismo tem-nos tornado
graus de justiça.
vitimas de um circulo vicioso:
não investimos na remoção dos
Embora,
no Brasil, oS gover- problemas estruturais, porque,
nos se sucedam, c_ont i nua a
i- amiúde, estamos socorrendo a
nexistência de_ soluções efica- carência imposta pelas secas.
zes para os problemas nacio- e, ___ ént:luanto estamos remediando
nais,
principalmente aqueles ·os males que as intempéries
cuja remoção demanda
ma i o r nos causam, não nos têm sobragrau de competênc-ia, criativi- do recursos para as obras e
dade, empenho e esforço comum. serviços de caráter
permanent_e.
Os problemas do Nordeste, por
exemplo, incluem~se no rol das
Agora mesmo. a sociedade norquestões que o País __ não_ tem destina está c1 amando p·or:_ urconseguido resolver, não-- por- gente e eficaz a~ã6 governaque sejam insolúveis, mas por- mental no combate a seca que
que, maior que eles, se apre- está dizimando as poPulações
senta a~ t ncompetênci a do Go- de dezenas de municfpios da
verno e "das classes empresari -· região.
ais brasileiras.
Governadores de vários estaD1ferentemente de outros pai- dos têm sido incisivos na reivindicação
de maior volume de
ses, como os Estados Unidos e
para c i ta·r apenas recursos_ ,federais para ajudar
. Israel
dois casos
_que rêvelaram os no~destinos a enfrentar as
estiagem
competência na transformação catás'trofes que a
lhes está impondo.
de desertos em áreas produti- prolongada
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Incluo-me entre aqueles que,
com veemência,
exigem maior
atenção do Governo Federal em

relação ao estado

de

penúria

a recessão provocada pelo Plano C o 1 1 or .
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conseqüência da ação de 90vernos i_ncapazes.

Isso posto, expõe-se, de forma aQuda; o dilema fundamental
do Governador Collor de Mel1o.
cujo escopo principal,
como
seca.
ele próprio tantas vezes tem
enfatizado, é lançar o-~ais à
Sr.
Presidente, Srs. Senadoera da modernidade. Pretendenres, a situação do Nordest~ é
do, cOntudo,- semear pr'iMcípios
desalentado~a.
Embora possua
vorazes de liberalismo econõapenas 20% da população do
m1 co pOr todo
o - _Bras i 1 ,
sem
Pafs, a região detém a lidenecessária proteção das regrança no quadro da miséria naEqUiVoCadamente,
nossos go- iões carentes~ o Presidente
cional, participando com 38,9%
na incidência da pobreza no vernantes, com suas receitas Collor, ao inves da modernida~
de
liberalismo desenfreado, de, nos estará legando a mais
Bras i 1.
elaboradas por tecnocratas mal perversa forma de anacronismo.
que
costumam
No Nordeste, 56% da popula- preparados,
E rião é isso o que desej amQ:s
ção, atualmente estimada em 41
inspirar-se em economias do
Anmilhões de habitantes. vivem Primeiro Mundo, estão impondo, par·a a Nação bras i 1 e i r a.
como se disse, o mesmo modelo tes, buscamos o estágio do deem estado de pobreza. _Desses,
chegapelo menos nove milhões vivem eeonômico
a
todo o Pafs, senvolvimento, ao qual
para as
na miséria absoluta. Cerca de eSqUecendo-sê àe que as reg- remos se adotarmos,
iões mais ca-rentes não podem regiões carentes.
de
forma
42% da força de trabalho nordestina percebem menos de um suportar, da mesma forma que competente, modelo econômico
as regiões mais desenvolvi_das, que não a.niquile a ação do_E;ssalário mínlmo mensal.
tãdo,
cuja eyentual ausência
os efeitos da recessão.
só
iria beneficiar· os mais
A maior desgraça que atinge a
O Nordeste, cóm toda a certe- fortes~ exatamente aqueles que
região, contudo,
relaciona-se
ao
insi~nificante
avanço em za, não irá resistir ao colaR- já .e~tao preparados para tiraseus ind1cadores sociais, mal- se que lhe determinará a polí- rem proveito máximo das situagrado saber-se que tem havido tica recesSivà com que o Plano çõe~ de livre concorrência.
está
brindando
o
melhoria em alguns de seus in- Collor
-Então,
o que os nordest, nos
dicadores económicos.
o co.n- Br_a~11.
esperàm é que o a tua 1 G_ov-erno
traste é fruto da elevada con-.
tenha
a
capacidade de coro.car
centração de renda no NorE tudo isso p_or U~a si mp 1 es
deste.
-rãZão:
o mo9e1o-~ _1 1bera1
do em ação uma po_l i t_ i ca de desenque
respeite a
Plano Col1or e concentrador de volvimento
Constituição b-rasileira,_
na
Em 1960,
61% da população riquezas. Destarte, está bene- qua 1
di
versos
dispositivos
ficiando as camadas mais ricas
nordestina viviam abaixo da
da região e, no que concerne a preceituam o desenvolvimento
linha da pobreza.
Em 1988,
todo o País, está privilegian- regional equilibrado.
quase três décadas
depois,
esse percentual não er?J,. supe- do as regiões mais desenvolviReza o art· . .:3R da Con.st i_tü_f.:
das, o Sul e o Sudeste.
rior a 56,4%.
ção brasileira que· constituem
objetivos
fundamentais da Reoutro 'sério equívoco (melhor
No que diz respeito à espepúb 1 i ca Federativa_ _:___ do _ Bra_s_i 1
rança de vida ao nascer, a si- seria dizer deliberada estra- construir uma soci~dade livçe,
tuação é deprímente. Evoluiu tégia) refere-se ao afastamen- justa e solidária; garantir o
de 43.5 anos,
em 1960. pa~a to do Estado das - funções .que desenvo 1 vi mente na c i onaJ_;_ erlhe compete. executar nas re51.5 em 1980, o que, se comparadicar a pobreza e a marginarado à preCária situação bra- ~iões mais pobres.
lização e reduzir as desigualsileira,
não passa de lúgubre
dades sociais e regionais.
confronto entre quadros
de
Com veemência,
o Presidente
mortes precoces. Pois, no Bra- Collor de Mello vem proclamana conquista dessas meta_s
'sil, nos mesmos anos, a expec- do que o Estado brasile~ro o Para
1 egi s 1 ado r cons t i_t_u i.nte do_tativa de vida não ultrapassa deve afastar-se da economla
tou o texto consti_tuci.onal de
52-.4 e 60, 1 anos.
respect i- QuandO trata do aSsunto,
o diversos dispositivos,
alguns
vamente.
Presidente da República costu- deles diretamente voltados ao
ma, de maneira fUriosa, estri- Nordeste.
lrrisório.progresso também se bar seus argumentos no que se
O art.
4-3·;-por exemplo, deconseguiu na queda da taxa de poderia designar inépcia esta. ter.mi na que 1 e i
comp 1 ementar
morta 1 idade
i n_fa_nt iJ.~ .:
rio tal na área econômica.
deverá prever prioridade para
Nordeste. De 154,9 óbitos .. pOr
É
evldente
que
esse
rac1ocia_ _aproveitamento
económico e
mil ___ oasc.tmentos ____em ___1__9_60_,
niõ apresenta v~clo lndiseutí- soci·ai--dos-- r-tos--e das massas
chegou-se.em 1980,
a
121,4.
águas
represadas
ou
Essa taxa confere à região o ve1, Sr. Presidente e Srs. Se- de
nas regiões de
triste tftulo de campeã da nadores, ·porquanto, se o Esta- represaveis
do
brã$!1eiro
tem
sido
inepto
baixa
rel")da,_
sujeitas
a
secas
morta 1 .i da de i.nfant i 1 _entre tona soluçao dos graves proble- periódicas.
De acordo com o§
das as regiões brasileiras-.
m~s
nacionais, grande parcela 3~ desse artigo, naguelas reda_
responsabilidade
pelo
fato
_g1ões, deverá a Uniao inç;enti-:.
Não menos sombria é a situarecuperação de ~errãS
ção na áre_a educa c i ona 1 . o deve ser ~tr1buída a nossos var a
governantes,
que,
via
de
reáridas e cooperar com os pe_Nordeste apresenta também os
têm dirigido os investi- quenos e médios proprietários
maiores
ind1ces
de gra,
analfabetismo:
40% de sua po- mentos públicos_ para o benefí- rurais para o estabelecimento~
cio
da
elite do Pais, vale di- em suas Qlebas. de fontes de"
pulação com mais d~ quinze
zer; contra o povo.
água e de pequena irrigação.
anos não·sabem ler.
Dispondo sobre o sistema fiEm breves palavras, Srs. SeEntão,
é preciso reafirmar
a
Constinadores, é essa a catastrófica que os fracassos que se querem nanceiro _nacional,
situação.
do
Nordeste,
que atribuir à presença do Estado tu i ção sub 1 i nha que e 1 e. deve
arites, estruturar-se de forma a Proserá, certamente, agravada com na
economia
'são,
que,

nas

mais uma vez, se alastra

regiões

castigadas

pela

Não nutro nenhuma esperança
de que o Nordeste venha a
beneflciar-se com esse Plano,
pois, pretendendo implantar, a
qualquer custo, .a economia de
mercado no Brasil,
o Governo
Collor
de Mello labora em
grassei r-o equfvoco, quando dá
o mesmo tratamento a todas as
reg1 õeS. ·
--
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mover o desenvolvimento equilibrado do País e ordena que
os recursos financeiros relativos a programas e projetas
de caráter regional, de responsabilidade da União, sejam
depositados em suas instituições regionais de crédito e
por elas aplicados.
Quando trata da repartição
das receitas tributárias, a
Carta Magna é bastante explícita, pois fixa valores do
produto da arrecadação dos impostos que a União deve entregar às regiões mais carentes.
Conforme o disposto no art.
159, c, três por centO óo produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos -de
qualquer natureza e sobre produtos
industrial izactos
destinam-se à aplicação
em
programas de financiamento ao
setor produtivo das regiões
Norte.
Nordeste
e CentroOeste, através de suas instftuições financeiras de caráter
regional,
de acordo com os
planos
regionais de desenvolvimento. Asse~ura o texto
constitucional
que a metade
desses recursos, quando destinados à região Nordeste, deva
ser aplicada, no semi-árido.

tado na economia, só tem penalizado o NOrdeste. diferentemente
das promessas feitas
pelo Presi_dertte Collor, quando
em campanha eleitoral, segundo
as quais o Governo pretendia
conferir prioridade ao Nordeste, dest i nando-_1 he os recur_sos
indispensáveis ao seu Crescimento.
Em verdade, embora o Governo
reconheça que a carência do
Nordeste seja maior que a das
demais r~_gi ões do Pais,
não
lhe está concedendo prioridade
alguma.
Desde há muito, temos tomado
conhecimento de duras crítjcas
feitas ao Governo Federal, por
causa dos poucos reCursos que
tem reservado ao desenvo1 vi-menta regional. Dessa forma, o
Nordeste vive,
hoje, uma situação esdrúxula: seguidamente
reconhecido como o maior bolsão de pobreza do País, deveria receber maior atenção no
orçamento oflcfal e, por conseguinte,
maior
volume de
recursos.
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mentais, encontrando-se, ali,
vários projetas em execução.
temos que nos preocupar com a
articulação do plano com outras ações já em curso. O FNE
-Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, criado para dar cumprimento ao
disposto_no inciso c do item I
do art. 159 da: COhstituição,
tem relação, por exemplo, com
quinze programas de desenvolvimento da região, que são ori~ntados para objetivos,
deficiênclas
e
áreas
especificas. Porventyra,
ás
projetas e áreas-programas do
Plano do Governo Collor manter-iam alr;~uma Coerê-ncia com aquelas ações? o plano não trata dessa questão ...
No que tange aos recursos f_inanceiros, o plano não faz referência aos critérios usados
em sua estimativa. Além disso,
específica tão-somente os recursos financeiros para o exercfcio de 1991 (20,8 bilhões
de BTN), embora tenha sido elaborado para um horizonte de
dez anos ~período
1991
2.00-0).
Cur16Samente,
o planosequer cuida de estabelecer
uma taxa de crescimento dos
recursos que dimensionem e orientem o cronograma de sua
execução.
·

Ta 1 , por-êm,_ não é o que acontece, Sr. Presidente e Srs.
Senadores. Ademais, a pulverização dos recursos alocados à
É f 1 agrante a aten-ção que o- região compromete seriamente a
legislador constituinte mani- eficácia de sua
aplicação.
Númer-os- apresentados pelo BNB
festou em relação ao Nordeste, Além disso, região dependente,
ao insculpir na Carta Magna vê esvaí rem-se seus recu_rsos -Banco do-Nordeste do Brasil,
várias normas sobre a destina- pela via -do pagamento de im- gestor do FNE,
11ustram bem
ção àquela pobre região de re- postos- aos produtores das re- que o plano para o Nordeste,
cursos financeiros de origem giões mai_s desenvolvidas, a do Governo Cal 1 ar, é mo_desto.
pública. Destarte, ·fica paten- quem compra grande parte do Como se sabe,
o fundo é de
te que a participação estatal que consome.
i_nsti tuição recente. Criado no
na solução dos problemas norfinal de 1989, por força da
destinos é vontade nacional.
n~
7.827, até o primeiro
f::ssa situação, lamentavelmen-- Lei
já
te. parece que irá repetir-se semestre do corrente ano,
Isso ainda mais se evidencia com o novo plano para o Nor- havia aplicado 182 milhões de
quando nos_detemos no art. _ ~2 deste,
BTN.
Juntando-se
a
esses
rerecentemente aunciado
do Ato das_ Disposições Consti- pelo _Governo Cal 1 or de Mel 1 o.
cursos os pedidos em carteira
tuc.lonais Transitarias.
que e por_ ele visto como a ~rande e mais a demanda potencial dos
determina à União aplicar, du- estr~tégia de lnte~raçao da programas chega-se à estimatirante quinze anos,
cinqüenta reg1 ao ao desenvo lvl menta do va de 1 .163 mi 1hões _de BTN,
por cento dos recursos desti- País. ·
para o a·.:end i mente das neces·
nados à irrigação na região
sidades, só em 1990. No entanto,
o orç~mento do FNE para
Nordeste, preferencialmente no
Ao analisar o plano, contudo.
sem1-árido.
deparamo-nos, de imed~ato, com 1990 é de apenas 270 milhões
de BTN, o que aponta um défivárias de suas fragilidades,
sr.
Presidente, Srs. Senado- dentre as quais ressalto aque- cit de 893 mflhões de BTN. O
plano para o Nordeste, do Gores, o objetivo maior de todos la relativa à sua estratégia,
esses dispositivos constitu- qual seja, a criação de áreas- verno Collor, contudo, estima
cionais é, evidente·mente, a programas,
que terão a ·função para 1991, co_mo recursos to863- milhões de
promoção da justiça social, Na de propagar o desenvolvimento tais do FNE,
verdade,
a inclusão
dessas e as ações empreendidas pelo BTN, cifra inferior às necessidades
da
regi-ão.
normas na Lei Maior nãO tem Governo. O plano define essas
outro escopo senão o de repa- áreás sem especificar os criO que poderfamos esperar de
rar histórica injustiça que se térios que utiliza. Além dis-:
tem cometido contra a popula- so,
não delimita a extensão plano tão restrito, Sr. Presição' mais miserável do Brasil. das áreas escolhidas.
E por dente e Sr:s. Senadores? Em
f sso,
_então, que que~t i o no a verdade, ele não garante seNo entanto,
há dois anos da coerência interna e o equilf- quer o atendimento ao potencial de crescimento económico
promulgação da nova Constitui--- brfo dó plano como um todo,
Ção,
não se pode afirmar que pois,' o tamanho dessas áreas é da região.
os recursos financeiros es:te- condicionante par:-a a organiza.. jam sendo destinados ao Nor- ção especial, a alocação de
Referindo-me a meu estado,
deste na quantidade exigida recursos e a definição dos recorro à eloqüência dos números
para evidenciar ·a inex-por sua carência. Além disso, projetas que comportarao.
pressividade do plano. Somente
o enxugamento da liquidez da
economia para o combate à i nAdemais, tendo em vista que a a Bahia responde por cerca de
"flação, decorrente do Plano rer;~ião
_NordE;ls'te
já
é 28% d_o valor to::tal da demanda
Collor, aliado à estratégia da destinatáría de razoável quan- potenciil dos p·rogramas do FNE
em
.dim1nuição da presença- do Es- tidade -de iniciativas governa- & por 22% dos pedidos
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carteira.
Com o déficit antes recursos públicos adequados,
mencionado,
os investimentOS oS pr6ximos ·três·· ou quatro
na Bahia podem sofrer uma re- ar~os d_e ___,_recessã_o prom~t i dos
dução da ordem de 284 milhões para o ?a1s- pelas auton_dades

de

BTN,

somente

no corrente eCOnômicas. Ao contrário, a
ano.
eCOriómüi
nó'rdest i na,
agora
ma>ts·---do- que nunca, neCéssi.ta
Esses dados_ são preocupantes, do concurso do Estado para enSrs. senaaores. SobretudO Por- frentªr os tempos· -de agrura
que motivaram a frustração que que estão por vir.
está dominando os agentes econômicos do Nordeste, a revolta
E_ra 6 q(Je- tfhna· á dizer, sr·.
dos governadores por ocãSião Presídente. (Muito bem!)
da divulgação do elano, e o

desalento da populaçao nordestina, agora sem esperanças até
mesmo nas recentes promessas
governamentais de que conferiria tratamento diferenciado ao

Nordeste.

Sr.
Presidente, Srs. Senadores, urge que, em relaç:ã"o ao
Nordeste,
as conquistas constitucionais sejam plenamente

viabilizadas. sem o Que perctu_.
rarão as odiosas desigualdades
regionais no País.
De fato, é imperlóso·que se
torne real idade o dispOsto-- rtõ
art,
1_6_5,
§ · 7~.
da
constituição. segundo aquele
dispositivo,
os
or'çamentos
fiscal e de
investimentos,
compatibilizados com o ·plano
plurianual. deverão ter, entre
suas funções, a de reduz i r de-sigualdades
inter-regionais,
segundo crltériQ populacional,
devendo este dispositfVõ ser
cumprido de forma progressrva~-
no prazo de até dez ahos, -c6h~
forme ordena o art. 35 do Ato
da D"fspos 1ções Consti tu c i Oná1 s
Transitórias, distrfbufrido~se
os recursos entre_ as regiões
macroeconôm 1. cas _em razão proporcional à- poeulação, a partir da situaçao veriffcada no
biénio 1986-7.
Em síntese, o Nordeste não
quer pr1V11ég1os, como
não
quer. também, que os recursos
-que lhe são devidos, por força
de normas constitvcionais, sejam desviados
para
outras
regiões.

É por isso, então, que temos
que ficar atentos. No momento
em que se aproxima" o _exame,
pelo Congresso, da PropostaOrçamentária do Gove·rno f'eTEf.-:
tiva ao exercício de' 1991,
cresce a importância de termos
bem clara a magnitude dos problemas ora apontados.
Acima· de tudo. desejamos que
a Constituição seja cumprida.
Destinem-se ao Nordeste, então, os recursos financeiros·
que lhe pertencem por direito
e na proporção correspondente
à sua população, constituída
por quase um terço do povo
br-asil-eiro.-----_.Do governo, os nordestinos
esperam apenas justiça. Região
mais pobre do Pais, o Nordeste
não poderá supor~ar, sem os

UOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. -JUTAHY
MAGALHÃES
EM SEU DISCURSO:
-

COMISSÃO EXECUiiVA
oo- PLANO DA
LAVOURA CACAUEIRA
Ref.: 003/003-734

Brasil ia(DF), 19 de novembro
de 1ssn

Quinta-feira 22

Brasflia, 14 de novembro de

1990.

A Sua Senhoria o Senhor
Doutor Luiz Antônio Fayet
M.D. Diretor de Crédito Rural
do Banco do Bra-s i 1
Brasí 1 ia - DF
Senhor Oiretor,
Em face das grandes di fici..q-dades por que passa a econom1a
cacaueira, estamos en·caminhando a· vo·ssa Senhorie, em- anexo,
o ~
documento
i nt i tu 1ado
"Liquidez da cacauicultur·a· da
Bahia e do Espírito santo'",
contendo_êlnál_i_s_e da- situação_ e
propoStaS · ae ·meo; d_as _emergEm-·
Ciais e estratégicas para a
mi~~mização Oo problema.

Aproveitando a oportunidade,
solicitamos a especial gentileza de Vossa_ Senhoria ntr sentido de au_tori;zar, com-pr--;or;--;;.Senador JUTAHY MAGALHÃES
dade, a concessão de fina"riCia~
mentes para custeio t·ecnic'O ·~e,
SENADO FEDERAL
r o tine iro das lavouras de cacau nas condições 1ndicadas no
Gabinete 53
documento já antes referido,
independentemente da ·-TiquidãBras í 1_-; .a, DF
ção dos compromissos anteriores que ser i arn composto_s para
Senhor- Senador,
pagamento em prazos ma i ores de
Diante do agravamento da si_- ac_:"Ordo com a efetiva capacida-·
tuação da cacauícultura nacio- de--aos pro-dutores.
na:l , remetemos á Vossa Exce . . ·
Na atua.l conju-ntura, p_or
lência, pa:ra seu conhecimento,
a anexa Nota Técnjca que en- tratar de situação em9rgenviamos ao Exa Sr. Ministro da cial, citados financiamentos
Agricultura. e Reforma AQrár'ia, seriam liberados de forma graao M1nlstério da Econom1a, Fa- dativa, sob rigorosa supervi~
zenda e- p-, anej amento, bem como são da Ceplac, no periodo de
a ·outr.os órgãos governamentais janeiro a a~ril de 199~.
contendo·- o q_ua_ndo com_ que se
defronta a economia e ·as pro-~ ·certos da atenção e inter~s-:
postas pará a minimização e ses habitua is de Vossa Senho-·
i--ia. rei teramos-ihe, no ense:..·
so1ução dessa prOblemática.
jo, protestos d~ estima
e
AprOveitando o enseJo, reme- consideração. -·uoaquim Cardo·
temos também_ cóp1a do expe~ so Filho. Secretário-Geral._diente, de f4 último, que dirigimos aos or·s. Luiz Antônio (obs.: Idênt1co expediente f01
Fayet, -~Di reter de Cr-:êdi to Ru- também dirigido ao Dr. GustaVo
ral do Banco do Brasil S/A; e Loiola, Diretor de Normas e·
Gustavo
Loiola, Di reter - de Organização do Sistema Firian~
do Banco Central do
Normas e Organização do Siste- ceiro
·
ma Financeiro do Banoq cen- Brasil).
tr"l31, com que pe_dimos seja au-NOTA TÉCNICA
torizada, priorita-ria-mente, a
concessão de novos financiaAgravamento da Crise
mentos pa·ra -custeio técnico e
da Cacauicultura
rot·i nei r o das
1 avo_uras
de
·cacau.
A crise da cacauicultura na-Certos da atenção e apoio de cional agravou~se consídera~
Vossa Excelência, servimo-nos velmente, nos ú1timos, dias.
da- Oportunidade para reiterar- em função da queda, ainda mais
lhe p·rotestos da mais alta es- acentuada, dos preços internatima·- e~-distinta consideração. cionais e da perda de parte da
~oaquim
Cardoso produção de cacau em décorrência da infestação das lavouras
Filho, Secretário-Geral.
· pe1 a _ enfermidade podridão pardal aliando-se a tudo isso as
si t ua~-êe-s- ---G-l- t má t-i c as. ad-Ver se: s
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO dos ú1timos três anos verifiDA LAVOURA CACAUEIRA
cadas na_ região suT· da Bah.ia,
bem assim a falta de condições
Ref.' 003.003/722
econômicas do produ~or para
A .sua Exce 1ênc í a o Senhor

se-
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prevenir e controlar as

ças do cacaueiro.

doen-

Nessa situação, a liquid6z

cacauicultura encontra-se

da

to-

talmente
comprometida,
como
podemos observar na planilha

anexa. onde os números indicam
que a produção do cacau. em

quaisquer

circunstâncias (com

ou sem tecnologia) e, nas con-

dições atuais, resulta indubitavelmente em prejufzo.
Esta

situação

agrava-se ainda mais

nos Estados do Pará, Rondônia,
Acre~

Mato

em função das

Grosso_e Amazonas
acentuadas

1m-

perfeições verificadas no mercado de cacau da Amazônia,

bastando·

1embrar

que o preço

ali praticado, em geral, é inferior em 40% ao recebido pelos produtores nas demais regiões de produção de .cacau.
As dívidas dos cacauicultores
aproximam-se de 12,5 bilhões
de cruzeiros,
dos quais 5,2
bilhões junto aos bancos oficiais e 7,3 bilhões junto aos
exportadores,
industriais
e
outras
instituições privadas.
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cacaueiras.
a exemplo de Itabuna e Ilhéus, ambas na Bahia,
e Altam1ra, no Pará, e Ar1que-•
mes. em Rondônia, com elevado
nível
de marginalização de
parte dessas populações,
originando níveis de violência e
insegurança jamais vistos nes-tas regiões,
tidas..
até bem
pouco,-por suas atividades a-grícolas,
como capazes de fi~a~ com dignidade o
hOmem ao
meio __r~ral_.

o afastamento dessas empresas
do mercado comprado~ significa
grande enfraqueci mente da .com_petitividade da estrutura de
comere i a 1 i zação do cacau que
tão bem func1onou ao longo de
mui tos anos. e _sua desarti culação poderia possibilitar _a
formação de ol_ir;;~opól i os ou outras imperfeições no mercado,
com sérios danos para os pro~
dUtores e a economia regional.

c·rise da cacauicultura nac i ona 1 repres-enta mui to mais
do que o visto de imediato,
pois seus efeitos
incidirão
sobre as regiões produtoras de
cacau - notadamente do sul
da
Bahia- depehdentes essencialmente dessa mono·cul tura,
envolvendo· mais de 4 milhões de
habitantes,
com
acentuadas
distorções sociais e com grandes bolsões de pobreza, registrando a ausência de ações governamentais, cuja desarticulação poderá desencadear, nas
citadas re~iões_. _ resultados
incalcu1áve1s,
pondo-em risco
a segurança da co1etividade
regi anal .

a adoção não so de medidas

A

Esse elevado nfvel de endívidamento.
aliado à crescente
descap i ta 1 i z,ação, vem obr i Qando o produtor a deixar de 1ado
todas as tecnologias habitualmente aplicadas no cultivo do
cacau, com o conseqüente abandono das lavouras e
a queda
progressiva da produtividade,
ist·o implicando no recrudescimento da causação circular da
pobreza.

Diante desse guadrO-.- fmPõe..:se
emergenciais, capazes de amenizar, de
imediato,
tão grave
c r i se, mas também de med i.das
estratégicas para solução em
definitivo do problema. no médio e longo prazos.

As medidas emergenciais
tendidas são:

pre~

a) ampliação da carência para
pagamento das dfvidas de custeio e investimento dos cacauicu1tores, compostas ao abrigo
da _ Resolução fi-R- .1 . Sôer. do Bacen, ou seja, a concessão Qe
novo
prazo
até janeiro/92
(custeio) e até 2 anos aPós o
vencimento final
dos débit_os
(parcelas
de
investimentos
vencidas em 89~e 90);

Vale destacar igualmente que
as mud~nças nos mecanismos de
obtenção de adiantamentos_de
câmbio, em ·função de- m·edidas
b) concessão de financiamento
governamentais tais como a re- para custeio técnico (~erti
dução dos prazos de -cobertura 1 izant·es e defensivos agr~co-
dos contratos de venda de ca- las) e custeio rotineiro,
com
cau para até 60 dlas. a a1te- encargos financeiros compatfração no esquema de liberação veis com a efetiva capacidade
dos recursos e preferência por de pagamento dos produtores e
operações envolvendo produtos prazo de pagamento de dois ajá embàrcados, Qiminufram con- nos, em consonância com a resas d1Sponibi1i- posta económica 'das prát_icas
Melhor dizendo,
o produtor, sideravelmente
dade
dos exporta- agrícolaS
recomendadas,
com
não obtendo preços remunerati- dores financeiras
e
industriais
de cacau. esquema de liberação de recurvos, deixa de apl-icar a tecno-· resultando
numa
alteração sos devidamente elaborado e
1ogia recomendada. Sem tecno- dr~stica no processo
tradiclo- fiscalizado pelo. órgão técni-_
logia. instala-se a baixa pro- nal de_campras do produtono-- co_;
dutividade que reduz a produ-_
mercado
interno,
colocando
em
ção
e. conseqüentemente,
c) retorho das operações de
de colapso todo o aparenda. Com a queda da renda, estado
da adiantamento de câmb1o,
ampadeixa-se
de
aplicar
a relho produtivo regional
rando
a:ont r a t·os de venda de
região
cacaueira,da
Bahia.
·tecnologia. com isso, fecha-s-e
_cacau de médio prazo (até _1_80
o circuito da denominada cauEm -face disso, 05 habituais dias), ·compatíveis com os mesação circular da
pobreza.
prazos habitua 1 :-Esse fenómeno é muito mais compradores de cacau viram-se canismos _e
fl
t
bit d
obrigados a suspender as suas mente praticados nas bolsas de
agran e no am
q os_peque- compras a termo. e
imediatas, comercializa~o do
produto,
nos produtores, que estao sen- ,como sempre b fizeram. Assim, com agi 1 ização da· 1 iberação
do levados ao estado de pobre- agravou-se, em muito, a 1 iqui..- dõs recursos financeiros~za absoluta.
dez- da c·acauicultúra com reAs medidas estratégicaS são:
Também é importante ver i f í car f 1 ex os negativos di retos" sobre
emprego nas reg- os pT"odutores, sendo previsí0 nível de
a)
aumento _da _efic_iência eco-:"
ióes.
tendo em vista ·que a VJ3:1 que a situação da economia
cultura do cacau demanda gran-- regional
passe rapidamente a nômfca da unidade de Produção
de quantidade de mã~-de-obra, resultar na desagregação do de cacau;
cerca de soo mi.l
empregos tecido socfal, com con.seqOênb) diversificação
diretos.
No momento,
como a cias imprev.isiveis.
agropecuá~_ia
e de- cultivos,
crise afeta seriamente a capaNo _final_ da semana úl t imã, cons is t 1 nd_o na amp 1 1· ação dos
cidade de pagame~to do produtor, registra-se uma expressi- importantes empresas da região der i vado_s de cacau, ta f s como:
~eléia
etc., e na imva di Of,1 nu i ção· do cont_i ngente c~caueira,
ligadas à expor-ta.- s~co,
de ..,mão-de-obra ut_i _1 i zada nas çao_ de cacau e seus derl vados • plantc:rçao ou expansão de oufazendas.
No sul da Bahfa, o premidas por dificuldades fi: tros cultivos _Capazes de maxlmizar a utilização dos· recurdesemprego já vem sendo obser- !naryceiras decorrentes da atual
sos naturais,
financeiros e
ªpresent~ram· em jufzo
vado,
a
olhos Vistos, seja .crise,
humanos
da região;
seu9
pedidos_de
concordata.
os
pela quantidade de pessoas sem
qualquer renda ou trabalho, negocies_ de a~enas uma dessas
C) ág"roindustri;3l {Zação
da·
- representam
seja pelos sinais de acentuad~ coricof-Ca.tár i a-s
crescimento da urbanização daS cerca de 20% da exportação de região a partir de projetes
que identifiquem:
principais cidades das ràgiõe~ cacau do Brasil.

a
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a dimensão empresarial;
o espaço físico;
os produtos finais; e

o mercado.
os projetas acima se materia-

lizam a partir de

tais como:

requfsitos,

- disposição de cooperação:

- obediência

maior regional;

a
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1990~

or-ientâção

~con6mj~a

- atividade

..... pr~_9uç_ão
comerciç:~.T1~açao_. . __

e_nvp1ve_ndo

Anexos:

às segui

ampla.
~

·e

dias.··

Document-os _ _r~lati_vos
n t~s prop~_s ~_?1_1; : ~ _

a) ampliação

do pra-zo_ de c~

rência para pagamento_das. dl-

vi-das de

QJst~_io

c) retorno de ~ __ o_pera_çQe;s de
adiantamentos de contrato_S de-câmbio com prazos de até_ 1~0
---~---

-d) aUmento da eficiêt:lciã ec_o·pr-odução de cacau;

nômi ca das uni dad_es de

e _inves:tlmen-_

e). diversificação·
to_ compostas;
agr-opecuár i a;
- b) concessão
de fin~nC~~men
tos para custejq .tecrnco e i) agroindustri~l{zação
custeio roti ne_i rq_;
região sudes:te_ da_ Bahia,

LIQUIDEZ_ DD CACA.U

na

_

Plani lha de Cus_to/Benefícío em 15 de outubro de

1990~

Em Cr$

Condições de Produção

Custo
arroba

Custo
ha

Preço
venda/arroba

Lucro
preju~zo

Com ln sumos
40 arrobas/ha

73.670,09

1.841,75

1.150,00

~697,75

Sem Insumos
25 arrobas/ha

2.4.707,66

988~,30

1.150,00

+161,70'

CONCLUSÃO
o cacau,
em qUaisquer das
condições {com e sem uso de
insumos modernos), apresentase como um produto gravoso
pois não proporciona resultaâo
positivo. No primeiro caso, . o
resultado é negativo. enquanto
que, no segundo {que é o atualmente obser.vado) o saldo
bru~o não
cobre oS encargos
bancários dos financiamentos
de custeio, além de pôr o cacau em perigo de ser dizimado
pelo ataque de doenças. dado
que as práticas de combate e
controle das mesmas .dEd xam de__
ser efetuadas em face de seus
elevados custos.

-Ampliação do prazo de carência para pagamento de d;vidás compostas ao abrigo da Resolução nA 1 .666~ -de 29-11-90,
do Ba'cen.
1. Em face do elevado grau de
endividamento e da falta de
1 iquidez da cacauicuftura, o
Banco Central do Brasil, através da Resolução nJl 1 ._666, de
29-11-89, tornou público a decisão do Conselho Monetário
Nacional no sentido de admittr
o reescalonamento dos financiamentos de crédito
rural
Concedidos aos cacauicultores
pare pagamento da
seguinte
__ forma:

.em até_3-(.trêS)
1
A 1 ém da amp 1 i ação ó6~Pra:zo
(um) de carên- de c_arênci a para __ o pagamento
das dívidas _d~ c;usteio e_ iiJ..:._
vestjmento compostas ao amparo.
b) investimento
{parcelas da _ Reso 1 ução nJl 1 . 666. de 29_do
eacen~-· __ faz--~~
veric1das ou vincendas em 1989 1t--9-0,
e 1990): em até (u_m) ano_ após necessário", como medida emero vencimento .fína1 _da dfViQa. gencial, apoiar a cé.cauféultura com a 1 i berac;ã.o cte recur§}o.S
2~- ·con:!O tião foi pQs.sfvel for-· financeiros para c:;ustefo. teç.málizar grande parte__ de_sses nj·co _e.rotin_eiro.
reescalonamentos até o dia 282-90. o Banco Central do. Bra2._ Os recurSos· pa_ra c_ust_e_io
s 1_ 1; .atdr_.aevé s _. da_ Re•. sopl_uugã o.conuit técn.tco ser_iam d.estina:ctos. -~
l..l 1 1
uti 1 fzação de fertj_l.i~antes_ .e
18 7 9 0
1 7 .., 1
decisão d.a Exm.~~. Sra._ Minist.rfl defensivos agrícola_s com objecta
Economia,
Fazenda
e- tive de aumentar a prod.utivi..:.
Planejamento, ad reTerendum do dade das lavouras de caçav.
Coose1ho ·Monetário Nacional,
prorrogãndo
para 15-8-90 o "3_. No custeio rot1ne·ir_o, o~
prazo para celebra_ção:_ .dos·. a- re-cursos
seriam destinados a
justes previstos na c i ta da Re- mão-de-obra
(roçagem, cteSbró~
sõlu:çã~_n_g_ 1.666, _de 29-_11-90.
ta, poda, colheita, .quebra e
beneficiamento),
e~çargos so3. Com. o -_-ª9ravamento _da cri se ciais e administraçao.
da Cacaufcultura,
tendo presente a total falta de liquidez dos produtores, pret_ende4. Tais fi rianc·i.amentos Seriam
se qué seja ampliado o prazo concedidos com encargos finande carê!"lc_i ~ pa_ra pagamento d_os -ceiros compativeis.com a efedébitoS de custeio de cacau t i va capacidade de pa_gamento
para até :janeiro_ de. __1_992 e das dos pro_du_:tores, com prazo de
parée 1 as de i twest_i_nlentó ,_ vencidas ou-_vinCéfidaS em 1989 e pagamento dé 2 anos, em conso1990,
para até 2 anos após o ·nância co-m a respOst:a· econôm-ivencimehtôcfinal das dío/idas. ca das práticas agrfccnas recomendadas. e~esquema de libe- c--oncessão de fi nanci.amentos ração de recur-sos _devidamente
para cu-steio técnico ~.custt;!:io eraborado e _fiscalizado pelo
órgão técn ;-co.
·
rotineiro.

a) custeio:
anos, sendo
c ia;

L
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Retorno de operações de a- ffsica por área e por plant·a,-diantamentos de contratos de além de qualidades industriais
câmbio com prazos de at...ê 180- super_1._ores àS_ ~ ~ua is;_
dias.
~~~-~ --2.$. ·deS"en\iól ver· equfpamenfos
1.
Mudanças nos mecanismos e sistemas eficientes do com-·
dos adiantamentos de contratos bate e contrple de d9enças e
de cãmb i o tais como a r_edução pragas.- -- · ·
dos prazos de -cobertura de
·
contratos de venda de cacau
3. _ Em ffi s·temas de produção e
para até 60 dias, a alteraçã_o maneJo _iJit~~-grado do_c~caueiro:
no esquema de
beração dos
recursos e a preferência por
3. 1 desenvolvi mente de tecno-·
operações que envolvam produ- 1ogi8S a,lternativas de custo
tos l·a embarcados, diminuíram mais baixo s~m comprometimento
cons deravelmente as'disponl- da pro_du~i_vidade;
bilidades financeiras dos ex-3A2.
d~senvolver sistemas .de
portadores e industriais de
i mp1 antação, ., réflOV'aÇão,
recacau.
piantio e adensamento de caca2. Isso resultou numa altera- ueiros que possibilitem: redução drástica no- pr-&cesso tra- Zir o per·fodo atual de maturadicional de compra5 do produto ção económica; aum~otar a prono mercado _interno. Habitua is dutividade da mão~ae~obra; acompradores estão _se-ndo obri- 1 on_d'àf"___ O" pé r fodo- de Vi da út i 1
gados a suspender· suas com- (ecorfôm-ica) da planta; e redupras, com reflexos imediatos zir o~ custos~~e produção;
sobre produtores e a economia
3.3. -,desenvolver Sistemas de
regional. Grandes empresas da
região, compradoras de cacau, beneficiamento primário e arpremidas por dificuldades fi- mazenamento-- do cacau qué :· menanceiras, acabam de apresen- lhorem a qualidaãe do produto;
tar em juízo seus pédidos q~ aumentem a eficiência técniCa
dos processos; reduzam o tempo
concordata.
de beneficiamento;
minimizem
3.
Pretende-se o retorno das os custos; facilitem o procesoperações de adiantamentos de so de come~~ialização e aum~n-
contratos de câmbio com prazos tem a margem de lucro dos pro·
_
de até 180 dias com liberação dutor.es primá r i Os.
imediata dos recursos financeiros.
4. Em gerência do processo·de
produção de cacau:
NOTA "TÉCNICA
4.1. racionalizar o uso e maximizar os efeitos dos.fatores
Aumento da Eficiência
de produção, otímizando as reEccnômica das Unidades
laç8es de benefícios X custos;
de Produção de Cacau
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3.
A diversificação poder.á_
efetuar-se tanto em nível de
unidade de produção de cacau
quanto ·em áreas onde a caucacultura é marginal ou inexistente, incorporando à economia
regional
as potencialidadeseconómicas~ as vantagens
local izaci_onais e dinamizando as
r e 1 aç_ões i nter setor i a is do
-~par_elho produtivo _reg1onãl .__

-,i

-a_. A diversificação deverá
ser enc~rapa em caráter complementar e não de substjtUição da cacauicultura, podendo
abrigar as seguintes explora,c;ões principais:
_
· ~ bovi nocul tura de corte e pe
leite;
seringueira;
dende:
Coco-da-baía;
frut i cu 1 tu r a. :
o)ericu1tura; _especiarias
e
alimentos básiCos (feijão, mflho __ e mandioca).
5a Como suporte essencial ao
deSenvolvimehtó da diversificação
agropecuária,
será
necessária a dihami~~ção _ e
Criação -- de mecan 1 smos áQe f s
que possibilitem o amplo acesso dos produtores aos recursos
dei _Fundo Institucional de- Financiamento do Nordeste~ FNE.

NOTA TÉCNICA

Agr'oitJdustr-i ali zação
.c=-=ha Região SUdeste
da Bahia

1 . No momento em que o carrochefe da. ~conomia regional, a
cacau1cu1tura, encontra-se em
cri se -. ba 1 xo·s preços do Produto. altos custos dos 1nsumos, excedentes no mercado intécnica à ternacional,
1. Para aumentar a competiti- -~4. 2. - assistência
insolvência fi.vidade no mercado _mundial do e 1abo.ração, eXecução, acompa- n81JCe-i ra d~ grande parte dos
cacau, marcado atualmente por nhamento e avaliação de. planos produtores-perante agentes fitendência declinante de pre- de safra.
nahceiros ·e _outrõs interveços, surgimento de sucedâneos
nientes da ecOnomia :cacaue1ra.
NOTA TÉCNICA
e substitutos da manteiga de
aQversidades climá-tlCas e:tc:cacau. aumento de estoqUes-do
a. agr_oindustrial tzai;:ão é vfstaproduto, aparecimento de novos
como o~rq veto~ alternativo
pafses produ! ores e çresci.men- ,, Diversificação Agrcpecuária
da
diversificação econ~mica
to da produçao em pa1ses traregi o na r, integrando hori zont___
os
r
i
seos
i
nerentâs
à
mo-·.
dicionais, o Brasil tem, obrita 1 e verti ca·l mente a cacau igatoriamente. que aumentar a nocultura são universalmente cultura e outras. exp1__orações.
eficiência económica das Uni- conh~_C1dos e, no caso'do sudades de Produção de Cacau. deste da- Bahia, a cacal.iicultu.2-. Na agroindústria qo caçau,
através de uma série de medi- ra, exploração hegemônica, vem
sendo ameaçada por uma série _considera-se quet para os prodas estratégicas.
dutos
·intermediarias e finais
dé
fatores exógenos e endóge2. Em recursos genéticos, me- nos. como a tendência baixista der i vades -da matéria-pri-ma nobre do frutp do cacau - a alhoramento e fitossanidade do dos preços _i nternaci'Ona 1 s, o- mêndoa
- tais como a mant·e i ga,
corrência de sérias doenças e
cacaueiro:
-o
l íquor·,
o pó e- Pasta. e os
pr-agas e repetidaS vicissituacabados
-bombons, chocolates
des
climáticas.
2.1. preservar a variabilidaem tabletes -etc. -. o parque
de genotípica do cacãúéiro,
indústrial atualmênte instalaassegurando os recursos gené2.
Por
outro
'1ado-,
a
reQião
do apresenta uma escalà adeticos necessários _ao processo
citada
dispõe
de
recursós
naquada
com
bons
níveis
permanente de melhoramento-com
turais abundantes, aptos a a- tecnológi_cos. Necessário é enuso intensivo da biotecnolo- brigar
explorações
a_grope.:. .fatizar a produção de subpro.gia;
cuárias diversas. Existem ain-. dutos, tais como:
geléias.
da
amplos
.~conheci mentes tecno- -·sucos e
derivados . da
2.2.
produzir cul.t1vares de 16gJcos que .Podem ser: adapta- _polpa ·e oUtros
o.•Composto
orgânico
cacaueiros resistentes a pra--comõ-gas e doenças, especialmente e dos para a região. que ê ainda derivado "'da-· êâsc8,
Vassoura-de-Bruxa e à Podridão· provida - de _ mão-de-obra fertilizante. Nestes ólt_imos,
necesSária à implantação, ex- as escalas de produção· variam
Parda, que apresen~em melhor
e
manutenção
das desde a pequena e média properformance em termos de pre-- pansão
P!'iedaàe cãcaueira até cen- _
cocidade e de prodüt 1v 1da de explorações.
1
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trais de processamento, e experiências recentes têm mostrado alta rentabilidade aos

maior_ produtividade e eficiênci_a_ téCnica -e administrativa.

dedicado
mais
alternativas.

~ue

pioneir-os ou aos

3._

que

a

têm-_ se

estas

Nos produtos diversifica-

dores existem as alternatiVas
de maior porte, de nfvel empresarial, Como a· fhdustrla-rf:..:
zação do 1 e i te e da carne bo-v1na; o dendê que é
indicado
paf""a fins alimentíc'los, _lndustr'ia1s ou "'"energé-t1cos, e futuramente, - talvez.
oS sucos
cltricos. No
r'ru~~-dfO
port-e,
posicionam-se as usinas de beneficiame~o
db
látex
da
seringueira._ De resto, devem
ser incentivadas as
iniciativas artesanais ·ou familiares e
as formas associativas ou coo~
peratlvistas, dando acesso ao
pequeno e médió proautor a
processos económicos de escala
maior.

PortantQ,

há que se destacar

a crfse da economia cacau-

eíra não pode ser inclufda no
lugar comum daquela que resulta da faltª_ de adaptação às

mudanças governamentais ou de
negligência no reconhecimento
da
moderniqade,
merecendo,
pó iS, 'TratametJto diferenciado.

S~cr~tar 1a-Ger:-a·l _~~ Cepl9c
Ou~ubro/1990

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Souza} --Concedo a palavra
nobre Senador Ruy Bacelar.

ao

Ql!inta-feira 2Z

acesso a padrões de ensino i n-feriores aos da escola prfvada,
a· que
bem caracteriza ·a
elitismo a permear todo o processo
educa c i o na 1 , passando
pelo ensino de primeiro e segundo graus e chegando,_ com
requintes de perve_r-stdade, ao
vestibular
·e
ao
ensino
superior. Permite-se aos fi1 ho_s
de pais abastados -.que
podem pagar "cursinho" e estudar sem trabalhar- cursar. universidades públicas, gratuitas e de melh_or nível. os mais
Pobres·. s'e hE!roi camente chegam
ao curso superior,
terão de
fazê-lo em escolas_ particulares,
pagas, caras e de pior
qual idade.

Além de el itfsta, o ensino em
nosso País carrega a marca do
arc~lsmo,
ao
priorizar
a
O SR. RUY BACELAR ( PMDB -"~ BA.
conhecimento
Pronuncia- o seguinte_ discur- transmissão do
so.)
Sr. Presidente, Srs. organizad_o, esquecendo que ele
Senadores, não constitui novi- deve ser fundamentalmente um
dade o quadro de virtual co- processo de_~ormação integral,
4.
Como apoio -essér1cfa,!, __
lapso que atravessa o sistema de transferência de cultura,
Ceplac deverá parti"cipar __ de educac.ional
brasileiro, de estfm_ulo à cri.atividade e
estudos de mercado e de custos repetindo-se as denúncias e de livre formação da persode produção, ,bem como a secre- crfticas ao estado de abandono- nalidade.
taria de Desenvo1vimento_Re- e de decadência do ensino púComo conseqüê-ncia". .o ens i no
gional deverá abrir o Fundo blico, de .tal modo que a consInstitucional de Financiamento_ tatação de sua falência já se ministrado
fica
totalmente
do Nordeste-às iniciativas a- tenha
tornado
corriqueira. desvinculado dã realidade. Os
cima mencionadas.
Ninguém ignora, por certo. a ·cui-r-lcul os são preparados nos
precariedade, a ineficiência e esc ri tór i_o_s, das secreta r i as e
NOTA TECNICA
o descaso que atingem-e esfa- ministérios .. As propostas de
celam um sistema educacional educação of_ereci das à popu 1 aporque
Crise da cacauicultura
que, em vez de representar_ um ção·nao_ consideram suas reais
Nacional
instrumento de ~oualização das não investigam
oportunidades e de integração necess í dades e. as pi rações .. São
A po 1 í ti ca econõmi ca do" G_o-:- cuJ tura·l, apresenta-s·e como -um decisões
tomadas de modo cen~
verno tem· convfVi do com o a- fqço a mais de reprodução das tra 1_ i zado pe 1 os donos da verfloramento de grandes dificul- Ce!i i _gua_l dade_s soe f-a is e da po- dade e ~o saber. Qcarrê, desse
dades na ecõnomia nacional,- breza, da heterogéneidade_cu1- modo, um brutal isolamento do.
especialmente
na cacaueira~ tural compulsória e do impedi- sistema público_ de ensino em
com reflexos nítidos no endi- m~nto .. à- ascenSão social. o co- ~eJação aos movimentos organividamento e falta de liquidez lapso da educação pública no zados, às expectativas e mesmo
do produtor e através de re~ Brasil não é mais uma iminente à vida cotidiana da população.
a esco-la se acentes pedidos ~e concordatas ameaça;
é uma real i da de cot-1 -:- Mui tç:s vezes.,
feitos por algumas das maiores diana, concreta, angustiante e presenta aos educadores e aos
oe·squ i sadores como um mundo -à
empresas
comercializadas
e i nsuportáve1 .
parte,
regido,
somente,
por
cacau. A despeito disto, ex1s. te o reconhecimento- e a comnormas técnicas, administratiSeu cot_idiano.-preensão de que os problemas,
são alarmantes aS esfatfs-- vas e legais.
sua história e sua prática po~que se sobrepõe o-interesse ticas: baixos padrões de remuisto é, seu retumbante fracasnaciona1, vêm sendo __ cor.a1osa- ·ner_açã6 ·para os _pro_f$:s.sores
mente enfrentadoS pelo_-em -nen- acarretam a de-terioração da so em educar as crianças das
te Presidente Collor'.
qual idade do ensino, além de camadas populares- tudo isto
seguidas interrupções das ati- nada tem a ver com a v-í da e a
No tocante à cacau1cultura vi dades 1et i vas.; pobreza de cultura da população, da comunacional, é, contudo, entendf- informa9aes. de capacidade de nidade, com suas lutas, ou com
ve1
que deva ela ter enfoque expressao,
de
qualificação seu pr_oj e to de t_ransformação
diferente, porque a-crtse:
técnica, de horizontes CUltu- social.
rais entre a maioria esmagadosr. Presidente e Srs. Senado- resulta 'de múltiplas adver- ra dos alunos_ da rede pública
sidades enfrenta-das pelo setor de -ensino,· áltos fndices de res, vivemos tempos de profundas
·mudariças,
inquietações e
nos últimos quatro _anos,-tafs repetêne;ia e de -évas-ão --escocomo: preços significativamen- lar;. taxas de analfabetismo expectativas. O homem reclama
te baixos nos mercados interno incompativeis com o grau. de atuar como protagonista de sua
e externo; elevãdo endiVida- desenvolvimento do-Pafs. baixa HÉistória e d9 ~istória Social.
preci.so _repensar o papel da
menta dos produtores; retração carga horária nos_ cqrs·o~__ de
do uso de tecnologia,
seca primeiro -e segundo graus. São esçOl a e _--da educação nesse
prolongada etc:
· -dados e evidências a compor um mundo cada vez mais interdequadro de cOnseqOênc~as dêsas- pendente e ainda com profundas
dtferenças regionais .. Uma esA crise do cacau, pelas .suas trosas. coLa livre e um sistema educapeculiaridades, não pt-emla a
.cional pluralista; para nós, é
eficiência, colocando na mesma
Com efeftO,
represent·a uma garantia _inviolável do Estado
:Démocr_atizar o
vala os efich:mtes e não efi- iniqúidade social
a ~;?erversa democrático.
cientes, atingindo~ de igual distorção que relega as cama- conhecimento e a .informação é
forma, produtores que obtêm a_ das mais pobres da população o uma forma- de produção social

a--
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da cidadania. Não investir na
educação é. também, uma opção
pelo
atraso ,
e
pelo
autoritarismo.
E preciso pensar no futuro. Uma Nação
livre,
mas
ignorante,
não é
viável.

ção

de pais, educadores, alu-

nos e fUncionários _h~ :condução
ao_ processo educacio-nãl'? Essa

papel

de

control~
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f 1sca 1 'i zação_ e de
do produ_ to escolar.

rrtcredUl í dade é perfeitamente
A integração efetiva da escocompatível
como fato_ de que,
la à comunidade
acarretará
ao se falar em democracia,
no profundas a 1 te rações na fiXa_Brasil,. o conceito geralmente ção dos currículos dos cursos
utilizado é o da democracia ministrados,
adaptando-os às
Além disso,
não é possfvel 1 i bera 1 , apenas fo.rma 1 . Ao rediferenças
inter
e
intrahaver desenvolvimento económi- feri r à intr.oduçã-o da gestão regionais,adequando-os à real
apliCação a:o trabalho; à deco e tecnológico real num Pais democrátlcã dO enSino públ_ico,
em que a mão-de-bora conhece o dispOSitVo :t:--õhsti--tucional .manda das empresas, às pecuníveis extremamente baixos de Pretende ultrapassar e_Ssa barliaridades locais.
repensar
qualificação.
Mesmo que
se reira, -proponho o
que
Ass-umindo essa Co-responsabidesconsiderassem todos os ar- crítico-- da ação -social
gumentos de ordem social e é- per-mi t-rrá- ·aesmasca_rar Os meca1 i da de na condução d.o__ ProceSSo
tica,
é o simples imperativo ni_~{mõi;li ·que levam à aceitâ.ção educativo, a comunidad~_atuárá
do crescimento econ6mico e da pass 1 v a ___e_ ao __ _conform1 smb .. da .como grupo de pressão em favor
elevação dos padrões de compe- ordem estabelecida, possib11i- da escola. ·rornar·-se-á mui to
titividade do País no mercado tando---aos -i nd i vi duos _perceber mais diffcil
à autoridade o
internacional
que exfgem um os--"eStreltos llmites-aa demon-ão- atendimenttf a uma reivinesforço concentrado do podec crac.iia 1 iberal e reiYlndicar o di.cação emanada não de uma
público na área educacional r o poCier dê decisão qu_e o p 1 e no e pessoa,
mas de um grupo que
próprio desenvolvimento econô- efetiVo exercfcio da: cidadania repr·esente outr_os grupo·s e que
esteja
lnstrumérit-a1 izado pela
mlCO,
visto da maneira mais 1 h-es confere.
fria e pragmática, torna "impe~onscientização que a
própria
A concret1zação desse proLeto or:-gan!_zação propicia.
rativa a
reversão de nossa
triste rea 1 idade educaci-ona 1. de gestão democrática da escoNão haverá como enfrentar a la p:úõllc_a té-m seu ponto de
.A
Prop-Osta aqui
eSboçada·.
competição internacion~l. seja partida na tomada de consciên- cumpre r essa 1 ta r,
procu-ra ecia
de
que
a
escola
constitui
no aspecto da sofisticação das
quilibrar_a n~cessár1a ousadia
-_êla para
ino_Var _ com _
a
atividades produtivas, seja n-o um a'g'ente - transformador
O mOdelo de_ e-Scola
da atração de novos capitais, so'Ciedãde.
indispensável
noção de realino entahto,
a dade das limitações de _nosso
sem que disponha o Pafs de- que temos é,
negação
desse enorme _atraso
educacional,
mão-de- obra
qua 1 i fi c::~da,
ou própria
pelo menos apta a dom1nar al- princ1p-io. Assim, se queremos além de nosso perverso desnítransformadora,
guns códigos técnicos e1emen- uma - -e-sfctil a
vel so_cial. Não SE! po"de perd_er
prechoa"fuos modificar a
escola' _r;;!_e vista que se revela sempre
tares.
que· está_ aí, o- que passa, ne- profundamente ineficaz a apliA crise do sistema educacio- cessariamente, Rela quebra do cação, em sociedaçles __ em vias
nal brasileiro não admite he- mõ~elo autoritário de funcio- de· desenvolvimento - carentes
sitações e comodismo. T~at~-se na~e-nto da esco1a· Pública.
de infra-estruturas polÍticas
de um desafio a ser enfrentae
caracteriZadas p6r eleVadas
Tal
pr-õjêtó ·pressupõe a ado- taxas de a na 1 fabet i smo
do
com
máxima ..'coragem e
dos
presteza. Urge efetivar-se um ção de estratégias e mecanis- esquemas
preparadOs para a
projeto de renovação. -de ab~n mos Capazes de .~ssegurar o partlcipação polftica em se~
p·lanejam·ento e a administração cie_dade_s desenvolv_idas e_ pqs_~
dono de uma experiênci~
fr~
cassada.
de ruptura corajosa democráti-cos da eçluCaÇão, em suidoras de sólida tr~dição
instânCias,
demo.crá ti ca_.
-com o eassado.
E a comple!a suas diferentes
reversao- do perfi 1· de a tuaçao op·tariao pela Torma colegiada,
em
do Estado, que passe a valori-· plural e representativa
sr. Presidente e srs. Senadozar e fortalecer os mecanismos 1 Ugàr ãa ·au-tor i da de uni pessoa 1 res.·- o País está ávido por uma
de justiça social e de promo- ~. em qUe a representativ1da- política revotucionária e moa
1 egi t·i mi da de
e o c;:on- derna de eoucação _que.
ção do_ desenvolvimento hum_ano, de ~
sendo
uma verdadeira -frontc de diferentes tendên- d.t?mq!="rática~ __ e_ efic_iente, pe_ro que inclui
Cóhstituam os va1ores ml ta, a_o mesmo tempo_,_ deSehrevolução
conceitual
do cia-s
caráter e dos objetivos da E- maiores. Em sU_ma,-·é ---üina pro- yolvjmehto e
juStiÇa SoCial,
poSta qüe siQrfífica a oinstitu- I.sso.. não cUsta- riláis dinheiro
ducação e da Escola.
c'iooal iZação do procêsso --de do que_ a que 1 e que vem sendo
Seu fim básico será encami- consulta à comunidade educa- aplicado em educação.
Ex1ge,
e à
sociedade civil
nhar o processo de ensino- cional
isto sim,_ conhecimento~ pa-·
t~fiotismo, -deciSão política
_e
aprendizagem para a modernida- organizada.
de, oferecendo_a todos oportuc·oraQem para enfre:ntsr os ennidades iguais.
traves
e
empeci_lhos_
às
A participa-ção é, com efeito~ mudanças.
A_educação encarada
A
Constituiç§o- brasileira, o coro_lário da democrac1a.
E numa perspectiva de abertura,
o
momento
de os de plUr.alismo· de_ idéias e de
Sr. Presidente e Srs. .Senaqq- chegaao
res, a~onta, no capítulo refe- responsáveis pela condução do concepções pedagógicas · prorente a
Educação,· exatamente processo educativo admitirem e p·orcio_nará o surgimento de uma
para
o enfrentamento dessa reconh~~erem Q poder decisivo nova· sociedad~ . democrática;
complexa e perniciosa realida- da comunidade envolvida nesse perticlpativa, justa e fraterEssa -mudança
só n~. em que o cidadão atinja
de, ao estabelecer a direção a processo.
ser seguida para a consecução trará benefícios à sociedade .. seu pleno desenvolvimento indos fundamentais objetivos do Participando da administração dividual,
comunitário
e
ensino público,
determinando da escol~.
o ~idadão tornar.- social,__ (Muito __ bem!) _ .
que sua promoção se dará com a se-á co-responsavel
pelo ·seu
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
colaboração da sociedade ~· _ desempenhO.-- passará a exigi r
mais gue isso,
com a gestao efetiva tranSparência dos ãtos Sousa) _'":"""_ Çoncédo a __ paJ avra . aô
democrat1ca do ensino público. decisórios. .a~ publicidade e oobre Senador Ners_on ~ed.t:lk i n.
divulgação das contas e doS
Tal
proposição soará aos ou- .resultados obtidos na gestão
O SR. NELSON WÊDEKIN (PDT
vidos de muttos
como
uma educaCional feita com recursos s_c.
Pr_bhunci a ..-- o~-<---~ seg'u i nte
A
comunidade ç:l i scurso-:-)
utopia. De ~ue forma poder-se- públicos.
Sr. Pres i dê;i"ite~
á obter uma efetiva participa- assumirá; então. um benéfico Srs. Senadores, ó Conselho Na-

\
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fiscal é bem mais ampla do que · menta no preço de venda, encaa
concedida aos nossos produ- recendo o produto.
tores rurais, que abrange sopleme~ta
n fase ce elabora- mente_ o. 1 e i te, ovos e hort iA propósito desse repasse.
~o. tem
·tado regras provi- granjeiros in natura.
deve-se louvar iniciativa do
sõrias, J:
, o
r.~osto
sobre
Governo palil 1s_ta,
que ed i tau
O refiexo da trfbutação nos decreto, há dias,
Circulaçã~
de
cadorias e
possibiliServiços,
mínimo preços finais dos
produtos tando a transferência do créequivocada~
1~
simples mio- horttgranjefros é proporcional dito de ICMS relativo
aos
pia administratl'-'a e económi- a·a fndice de utilização dos insumos.
Esta medida não refertilizantes, de- presenta a solução de todas as
ca.
por voracidade fiscal, ou insumos
ainda por mera desatenção,
o fensivos, sementes_, mudas, em- dificuldades com que se deconfaz tem infligido pesado balagens, máquinas agrícolas. fronta o produtor rural, com
ónus ao produtor rural, geran- óleo diesel etc. o professor danosos reflexos para o cbnsudo conflitos e dificultando a Paulo Edgard de Toledo, pes- mi dor, mas é urn bom começo .
ampliação das safras de produ- quisador do Instituto de Eco- Outra medida que se impõe, e
nomia Agrícola, estudou a si-- que requer o empenho do Consetos básicos.
tuação dos produtores paulis- lho
Nacional
de
Polft1ca
Não queremos repetir velhos e tas_ e constatou que 96,4% do Fazendária, enquanto perdurar
conhecidos conceitos acerca da custo operaCíona_l_ na criação esse
vácuo - hâ.
1 eg is 1 ação
agricultura e do produtor ru- de suínos é tributável. Basi- tributária, é a ~aversão da
ral, da sua presença e do seu camente a parte não tributável
voracidade fiscal,
que, conpapel
na economia brasileira. resume-se à mão-de-obra o que trariamente ao que se pensa,
Precisamos,
porém,
alertar explica, por exemplo, que a não garante ao estado arrecapara as distorções do s i_s_tema criação de frangos também a- dador o montante de recursos
índice usua 1 ment-e- est-imado_. A verdade
tributário,
especialmente_ no presente um elevado
da ordem de 84,2% é que, quanto. ma i ores as a 1 icontexto do Imposto sobre Cir- tributável,
cu 1ação de Mercador i as e_ Ser- que- ref 1 et i rã um aumento de quotas,
ina i ores
serão
os
viços,
para que as mesmas se- 15,19%
no
custo flnal
da "prêmios" obtido.s pelos sonejam corrigidas ou atenuadas, produção.
gad6res,
na composição dos
evitando-se danos maiores aos
preços.
e maiores serão os
Para a popu 1a-Cão de ba rxa po- ónus que recairão sobre os ciinteresses dos individuas leder aquisitivos os preços dos dadãos honestos.
sados e da própria Pátria.
a 1 i mentes
bãs i cos
são
isenção
do
Devemos esclarecer, inicial- proibitivo~. A
É preciso, portanto, revisar
mente, qUe a agricultura não I CMS, _ness_ª. caso, contribui r i a urgentemente as a 1 f quo·tas do
se faz de vítima. Ao longo das para melhorar seus padrões de ICMS,
b;;lixando os .fndices, no
Na outra ponta da seu conjunto, e escalonando-os
últimas décadas ela tem sido nutrição.
Obri- conforme a essencialidade do
efetivamente a grande vítima 1 inha temos_ o produtor.
do nosso modelo ecOnómico, em- r;~ado a __ r~passar o ónus dessa produto, tal como_prevê o probora venha dando suporte, du- tribUtação, ele tem dificulda- jeto de lei-em tramitação nesrante todo esse tempo,
à mo- des para colocar os produtos ~a casa. o tratamento prefedernização e ao desenvolvímen- no mercado interno, e não tem rencial
aos alimentos de prito das atividades secundárias preços para competir com os meira necessidade é uma realiprodutores .estrangeiros.
Na dade nos pafses mais desenvole terciárias.
sua polftica de abrir e moder- vidos. como .a França,
Estados
Neste sentido, devemos obser- nizar a economta. e acabar com Unidos
ou Inglaterra.
onde
var o-forte impacto que repre- a açãã dos o1igopólios, o Go- chegam até a goZar de
isenção
senta para o pequeno e médio verno federal está praticando tributária. No Brasil, com uma
produtor rural a cobrança do um paternalismo às avessas_, população doente,_ mãl
nutrida
ICMS sobre os insumos, que, pois redvz as aliquotas de im- ·e de baixo poder 'aquisitiVo, o
a 1 ém de provocar uma a-1 ta nos portação e acaba beneficiando paradoxo atinge o
paroxismo,
pre~os,
caracteriza bitribu- os produtores de outros pai- com uma tributação na cesta
taçao. Isso, num país tem uma ses, que já são privflegiados, básica da ordem. de 21,75%,
pesadíssima carga fiscal, num na õrigem, com lsenção tribu- conforme demonstrou em recente
total., para pessoas físicas e tária.
artigo o professor e economisjurídicas, de 57 trib~to_s, seta Fernando Rezende.
gundo relacionou recente~ente
o Professor Ives Gandra da
Sr.
P~esidente, Srs. SenadoHá outros aspectos para os
Silva Martins.
quais devemos atentar, como o res. há qUe se proceder a uma
urgente no sistema
repasse _ dos créd i tos gerados r-evisão
A concessão indistinta e ge- pelo
Tão urgente que
ICMS.
Na
situação tributário!
neralizada do subsídiO é alta- clássica e presumida, o. agente não .se pode BQUardar as commente nociva-para a eConomia: económico paga o imposto sobre plexas discussoes requeridas
estimula a dependência_, _insti- o valor da venda que realiza, pelo tema na elaboração da letucionaliza
o paternalismo, e contabiliza a seu favor o gislação infraconstitucional.
reduz a competi tivi.dade, tende, imposto embutido no valor de Certamente
nos emp·enharemos
a baixar a produtividade e sua compra.
Paga o . imposto, nessa revisão, mas até lá é
conduz à inércia.
Entretanto. portanto, apenas sobre o valor necessário que o Conselho -_Naexistem vários aspectos a se~ agregado. Na produção aQrfcola cional da Política Fazendár1a
ana 1 i sados, e um de 1 es. é o fa -· o valor desse crédito flca to- se sensibilize, promovendo as
tor
·preço ·· -dos . a l i mentes talmente defasado,
corroido modificações mais imediatas.
básicos num pafs cuja popula- pela inflação, já que os pro- ,Fi na 1mente,
devemos 1 embrarção é mal nutrida, com eviden- dutos não serão vendidos in- nos de que o fomento à ativite carência no
consumo per continenti, mas. apenas ao cabo dade agropecuárfa e à organicapita de
protelnas
e. de vários meses._ A1 ém disso, o zação do abastecimento alimenvitaminas. A boa
nutrição, produtor ru_ra 1 , quase sempre tar,
sobre serem um dever da
além de ser um direito do ci- peSsoa física~
não .tem como União, dos estados e dos Munidadão,
é garantia de maior repassar o crédito referente' cfpios, conforme prevê nossa
produção e de menores gastos aci
ICMS
pago,
seja
ao Carta. Magna, são também um decom saúde. Nos Estados Unidos,
intermediário ou ao consumidor· ver dos parlamentares e de toonde os indices de saúde e nu- final. Num e noutro.caso a im- dos os cidadãos comprometidos
trição são muito superiores possibilidade de aproveitamen- com o desenvolvimerto do País,
aos dos brasileiros, a isenção to do crédito implicará um au- com o crescimento econômico e
c i o na 1 l
ocupando
pela fa

"o 1 í ti c a Fazendár 1a .•

vazio proporcíonado
de _legislação como

com

a melhoria

das condições

de vida dos brasileiros.

·

Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) -Não há mais oradores
inscritos. Lembro a_os SrS. Se-

nadores que o congresso Nacional está convocado para uma

sessão a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos,
no
plenário da Cãmar''a doS Depu-

tados.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) -Nada mais havendo a
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a

ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-
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45,

DE 199Õ

(Incluído em Ordem do

Dia nos termos do art. 172,-

II.

b, do

.

Regimento Interno)

Votação,
em turno único, do
Projeto de Resolução n~ 45, de
1990, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que
altera a redação do art. 16 da
Resolução do senado Federal n~
94, de 1989, que dispõe sobre
limites globais e condições
para as operações de crédito
interno e externo dos municípios e de suas respectivas autarquias e estabelece limites··
e condiç9es para a Concessão
de garantias, tendo

PARECER
FAVORÁVEL, sob'
323, de 1990, da Comíssão

n~

- de Assuntos Económicos.
-

2-

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO .
NR. 53, DE 1990
(Incluido em Ordem do
Dia nos termos do art. 172
II, d do Regimento Interno}
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo
n.ll. 53, de 1990 -enA 162/89, na
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão outorgada à. Aecofaba
Radiodifusão' Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora, em onda média, na Cidade de Riacho Santana, Estado
da
Bahia
(dependendo
de
Pal?ecer) ~
-

3-

PROJETO CE DECRETO.
LEGISLATIVO
N1l 54, DE 1990
(Incluído em Ordem do

Dia nos termos do art. 172
IJ, d do Regim~nto Interno~
Discussão, em turno único. Co
Projeto d_e Decreto Legislativo
n~
54, de 1990 (MA 157/89, ria
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão à Rádio Cf.dade AM de Votuporãnga _ Ltda.. pa_ra_ exp·lorar
serviço _dé- radi_odi fUsão sonora, em onda média, na Ci_dade
de Votuporanga, Estado de São
Paulo (dependendo de parecer).

-4PROJETO DE DECRETO
- LEGISLATIVO
NA 55,

DE 1990-DF

(Em regime de urgêncfa, ~rios
~termos do~=-art. 3:3.6,_ ç do
Regimento Interno!
.
Mensagem n.P. 125, de 1990-DF
(n.P. 98/90.;- na õrigem), relativa à proposta. _pE,Jra que seja
autorizado _o Go_verno .,do,_ Qi.~
-:tri to _ Feder_al a contratar _empréstimo interno__no 'v"a_lç,_·r:· ~d'e
138.408.100, (cento e trinta e
o1 to mi 1 hões, duzentos -e. _o i to
mil e cem)- BónUs do TesOuro
Nacional_- BTN. (DependendO de
parecer. ) ___
_ ---~
_
Q

DE .1990

(Incluído em Ordem do
Dia nós termos do art. 172,
II, d, do Regimento Interno}
Discussão, em turno único, do
PrOjeto· de Decreto Legislativo
n~
55, de 1990 (n~ 141/89, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rãdio TV IndepéndênCiã Ltda .. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na Cfdade
de Toledo, Estado do Paraná
~dependendo de parecer):
·
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SR. _ PRESIDENTE (Pompeu de

.Sousa)" sessão.

Está

encerrada
··

..a

( Lev·anta-se ·a sessão ,-às
17 hora,s e 45 .mi nut_os_. )_

INS65~u~gN~M~i~f~~NCCIA.
Ata _da 1sa Reunfão

Ordinária. ·realizada
em 24 de outubro de 1990

AOs ·vintê -e" _,qua'tro _éfla,s Cio
mês de outub~o_dO anO de hum
m1 1 hovecent_Qs e noventa •. ã.s
onze horas. reuniu-se ordjna-5riamente o_Conselho Deliberati võ do I ns_t i tut.o d€. P~evlçfên
PROJETO DE DECRETO
cia dgs Con~ressistas IPC, em
LEGISLATIVO
sua s_e.de~ sTt\Jada no _anexo -I
N.o. 56, DE 1990
da Câmara dos_ Oepu_t.adós ~ 25.-P.
andar, sob a Presid.ênC:i.a. do.
(InCluído em-ordem do
Sé11adof' _ Ch.a_gas _Rodr i gue_s, _com
Dia nos termos do ·art. 172
a presenÇa dOs Senhores conseII~---d, do Regimento Interno~
1 hei r os SenadQres uam·i 1 Haddad, Affonsc · caffiargo, Afor.So
Discussão, em turno único, do Sancho_, ~os Deputados Si mão
Projet-o de Decreto-Legislativo Sessim e Alv~ro_Val1e~. _Qb~er:--:
n~
56 (nR. 138/á9, na Câmara vado o .. quorUm regimental, ó
dos Deputados), que· aprova o- Presidente iniciou os trabaato que outorga permissão à lhos
determinando
ao
Rádio Esmeralda Ltda., para Secretário a lei~ura da Ata da
explorar serviço de radiodifu- r-eunião anterior, o que_ foi
são sonora, em freqOência mo- feito~--Apôs a te-ftUra, â Ata·
dulada, na Cidade de Vacaria, foi discutida-e votada, tendo
.Estado do Rio Grande do Sul sido aprovada Sem ràstriçõ9s .
. (depende rido de par17·ce_r) .
Em seguida -~Presfdenie apresentou ao Conselho oum _ R_rojeto
6de resol uçã_o dispondo so_bre a
.atualização_ das pensões dos
seQurados ex-~contribu_i_n'fes_ oPROJE~âr~EA~ie~ETO_
br 1gat6r i os. ex-contr i Ou l nte_S_
n.Q 57, DE 1990
facultativos e _Dos seus respectivos be.neftciá,rios. Este
(Incluído em ordem doprojeto · de .resol.ução. $egundcr
Dia nos .termos do art. 172,
explicação do'Senhor Presiden~
II. d, do Regimento· Interno)
te, se torna neCeS>"sário_ por
for-ça da M_e_d_i_d$3.__ P_cgv_i__s.ór.i a _ n~
Discussão, em turno único, do 247, -_de --Qe"+.@.s_s~ete d.e, o_uti.J..Pro.
PrOjeto· de Decreto·. Legislativo de 1990_, da Pres i âenci a ·a a Ren.P. 57" de 1_990 (nA 135/89, na. p.úbl ica, publicada nO _Diário
Câmara dos Deputãdos), que- a~ Oficial da UniãO e_tll de:z.ott~ de
prova O---- ato que outorga con- outubro de _1990.- .Submeti do à
cessão à Organização Kimura- discussão ? yot_açãõ, o projet_o
Nakaya de Radiodifusão Ltda., foi aprovado pOr unaril m-r:d~de,
para explorar serviço. de ra- tomando esta reso 1u_,Ç$io9~ __p_ _pj,í_rrf~:
diodifusão sonora na Cidade de ro 26}90,_ q~~ _s~rá__pub_l ica_da a·
Bastos. EStado de São Paulo pa"f"te ._.,Em segui da foram . _a_p"re-,_:
(dependendo _de par~ce\J·
ciados e ~provados os seQuin~
tes processos: 1 -de aux_1li9:~
7-fu-neral relatados pelo Conse_-_
lheirb Deputado Simão ~éSSim
MENSAGEM NR. 125,
os processos de Vanir Samp~io
7
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Monteiro (1593/90) e Francisco

das

Chagas

(1587/90); 2 de

Pompeu

Fortuna

concessão de
relatados pelo

auxflio-doeriça
Conselheiro
Deputado

Simão

Sessim-os p~ocessos de Eduardo
Jorge
M.
Alves
Sobrinho
(1510/90),
Juarez Rocha Gomes
(1626/90), José Gouveia Pereira

(1647/90),

Ester

Almeida

Valadares
(1654/90),
Roque
Malda ner (1657/90), José Geraldo
Lopes
da
Costa
(1621/90),

Araújo
Varson

José

Coutfnho

de

(1632/90),
Benedito
Ribeiro
(1637/90),

Octác-i -, i o Nobrega

(1655/90),

de

Norberto

ra

de

Do Departamento
-de Benefícios

Harald

Sousa Silva (1600/90),

Sylvia Evelyn Knapp (1604/90),

Marcos Guimarães de Cerqueira
Lima (1611/90),
Dalci
Emilia
de Farla (1615/90). Bernardo
Per e i r.a Pinto ( 1674/90}.
Fernando
_Gasparian(1671/90),
Wagner
Moreira
Cavalcante
(1639/90).
Antonio Go_mes da
Rocha
(1653/90,
Helenita Ce
Souza . -Batista
do
Cãrmo
(1619/SO),
Octacfl i o - Nó6rega
de Queiroz (1602/SO), Antonio
Gomes da Rocha (1594/90). ·Ana
Maria Neri
Fraga (1590/90),
Jane
Mary
Jorge
Maluf
(1587/90), - Eleidimar
Alves
Neiva ( 1598/90), -SeVer i no-- Lourenço- da Silva (1577/90), Geiza
Marli
Soares
Ribeiro
(1638/90) e Nlfnafy Lopes Hlbeiro--(1640/90). Nada mais havendo a tratar, fo_i encerrada
a reunião às doze horas.
E-,
para constar, eu Raymundo Urbano,
Secretário,
lavrei
a
presente Ata que,
depois de
lida e aprovada, será assinada
pe-1 o Senhor Presidente.

Art.
42
Ficam criadas e incorporadas à estrutura do Departamento de Benefícios,
a
Pensio§ 1A o Departamento de Conta- Seção de Pagamento de
nistas e-a Seção de Assistênbilidade
tem
a
seguinte cia
Social.
estrutura~

Do Departamento de
COntabilidade

§
1A Ã Seção de Pagamento de
Pensionistas compete:

I - Se.ção de Escrituração;
I I
__Seção
·orçamento.
§

22

de

AMàl- i se

e

--À Seçâo de Escrituração

compete_:

__ Yl __ -~_-_manter est_.r:ei:ta_ 1 i gação
com o Prodasen, visando manter
atual1zados
os serviços de
processamento de dados· de sua
CO!f!petênc1(i;
VII -- executar outr'os serviços pertinentes à sua áre·a.
§
3~
~'À seção de Análise e
Orçamento compete:

N.o. 27/90

Altera parcialmente o Regimento Interno do Instituto
de
Previdência
das
Congressi$tas-IPc· e.dã outras pr~y1 dénc f as .
o conselho Deliberativo do
Insti tut·o de P_revi dência dos
congres_s i stas,
com fundamento
no- v·t. 62 da Lei nA 7. 087. d_e_
29_.· de _ dezembro de 1982 e no
ort. 2~ do Regulamento BástCo.
combinado com o art. 28 do Regi mente Interno,
de a-s·-as,
resolve:

I -elaborar a folha de pagamento de pensões e a folha de
pagamento
de gratificações,
bem como pt"oceder nessas folhas as alterações devidas;

I
analisar e identificar
II
_ fornecer ao Di reter do
Benefícios-,
documentos para o
registro Departamento- de
mensalmente,
relação de pencontábi 1;
-Sionistas com ~RRF e demais
consignações;
l~-r"e9í5tr'ar Sinteticamente
os ates e os fatos de gestão
orçamentária, financeira e paIII - fornecer ao Diretor do
Departamento de
Beneffcios;
trimonial;
mensalmente, a relação dos no-IIl
emitir e conferir os vos pensionistas, bem como a
ba 1 ancete_s; os demonstrativos dos ex-pensionistas;
e o balanço geral;
IV- prestar aos pensionistas
IV ---proceder a conciliação e segurados as informações sol i citadas;
das contas bancária~;

V - manter acompanhamento atualizado do plano de contas;

RESOLUÇÃO.
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Art_.
1 s:i. -Fica transferi da do
VI - prepa_rar guias -de reco~
Departamento- _ de
Benef íc_i os lhimento e ínformaçõe? d~ trip·ara O Depàrtamento Financeiro butos;
a. Seção de_ Emp_r~_s_t_i mo_s, mant iVII- manter estreita ligação
das a mesma competência e a- com a Seção de Escrituraçao.
tr; bu; ções
que
1 he
são
eXecUtar out-ros _serviços perinerentes.
t 1 nen'tes à~ sua área. Art. 2~ A Seção de contabilidade constante do Departamento Art. 3A Fica extintô o DeparAssist~n
FinanceirO,
nos termos do Re- tamento de · Fundo
gimento Interno -de
8-5-86, c_i.e.l.
fica -~ransformadã em.Oêpartamento de Contabf l"idade,
com
estrutura própria.

Que i roz

Schmidt (1596/SOL _Escolástica
lzabel
do Amaral Pascoal_ Ribeiro (1599/90), Aurea Fer-rei-

ffi

I
ex-amina r os balancetes,
os demonstrativos -e o balanço
geral;
II -___a:tüar na elaboração da
orçamentária do IPC.
e, auxiliar na emissão dos balancetes;

propost~

III - colecionar e interpretar a le~i_slação tr1butc!j;ria e
orçamentaria;

V -fiscalizar os paQamentos
das pensões, inclusive mediante questionários anuais;
·VI - encaminhar, mensalmente,
os contracheques aos pensionistas;

.VII- acompanhar e observar a
legislação pertinente às fel has de pagamento_;
VIII - manter contatos constantes com o Prodasen,
com
vistas ao aperfeiçoamento do
Sistema de Pagamento do IPC.
§

2~

Soci~l

Ã Seção de Assistência
compete;

I
--anotar a ocorrência de
óbito do segurado e solicitar
o
desconto da -contribuição
para o pecdlio;
·
II

-

examinar a documentação

e informar os processos de so-

11cita~o
de auxílio-doença,
··rv - -prepàrar ·os ·prOcessos de de auxllio-funera1 e de pecúprestaÇáo de cqntas das sub- l.io;
venções recebidas;
•
I I I - prOpor' a ce_l ebração de
v
atender as solicitações convênios com outras entidades
e acompanhar sua execução..
de informações de auditorias;
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Art.
5~
A Seção de Controle
de PenSionistas, constante da
estrutura do Departamento de
Benefícios, passa a se chamar
Seção de Informação Processual, ficando com as meSmas
atr1buições e competência consignadas no art. 23, itens I,
II, III, IV e V do Regimento
Interno. de S-5-86.
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tiva e aos demais órgão? do bem atualmente a grat1fi~Çã.o
IPC,
inclusive dando orienta- padrão IPC-3, passam a
perceção e emitindo parecares;
bera gratificação padrão IPC2.
II - s·ecretariar as reuniões
dos Conselhos;
Art. 8Ji E-Sta resolução, aprovada pe l.o Canse 1 h o Oe 1 t bera t 1III
revisar todos os pro- v o em r·euni ão rea 11 zada em 14
cessas de pensão.
pecúl i o, de novembro de 1990 ,· entra em
auxílio-doença
e
auxílio-· vigor a partir desta data.
funeral;

Da Consultorta Uuridica
Art. 6~ À Consultaria Jurídi-

IV - redigir .ou examinar toArt. _ s~ Revogam-se as. dispo-dos os contratos a serem fir- sições em contrário.
mados
pe_l
o
I
PC;
ca.
que
nos
termos
do
Brasil ia,
14
de novembro de
parágrafo único do art. 11 do
ReQ1mento Interno, de 8 de
V
Tlscalizar e Proteger o 1990. - Senador Chagas Rodrigues ~ senador Afonso Sancho
ma1o de 1986, integra a Asses- património imobiliário do IPC
Senador Afsor1a, compete:
mantendo estreita ligação co~ - ~amil Haddad
fonso camargo - Deputado ~Car
a Seção Imobiliária.
los Benevides - Deputado AlvaI
prestar ·assessoramento
jurfdico aos Conselhos, à PreArt. _ 7tJ.. Os tres Diretores de ro Valle -Dr. Henrique Lima
Santos.
sidência, à Secre~a~la Execu-. Departamento do IPC que per~e~MSfiTUTO
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 1880 SESSÃO, EM
22 DE NOVEMBRO DE 1990
1.1

ABERTURA

1.2

EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagens do Senhor
Presidenté
da
República
Submetendo à deliberação
do Senado a escolha de nomes indicados para função
cujo provimento depende de
sua prévia aquiescênc1a:
- N° 212/90 - (n• 828/90,
na origem), referente à escolha do Sr. Guilherme Luiz
Belford Roxo Leite Ribeiro,

Ministro de Primeira Classe. da Carreira de Diploma-

ta, para exercer a função
de Embaixador do
Brasil
junto à República do Chile.
-

N~

213/90

(n~

829/90, na

origem), referente à escolha do Sr. Fernando Silva
Alves, Ministro de Segunda

Classe.

dá Carreira de Di-

p1 orna ta,
para exercer
a
função
de Embaixador do
Brasil junto à República do
I r a que.
- -

1.2.2
Offcios do Sr. 1Q
Secretário da Câmara dos
Deputados
- N.s:. · 251/90,- comunicando a
rejeição da.emenda do Senado ao Projeto de Decreto.
Legislativo n.Q 12/89 . .
- N.s:.s 261 a 264/90, comuntcando 0 arquivamento do
Projeto de Decreto Legisla-

2/89 e dos PrOjetes
de Lei
do Senado n~s 297,
295/89 e 83/83.
··

tivo

n~

Encaminhando à deliberação
-do
Senado
a
seguinte
matéria:
- Emenda da Câmara dos Deputados aO Projeto de Lei
do Senado n~ 274/8_0, que
modifica o art. 16 da Con-·
sol1dação
das
Leis
do
Trabalho.
1.2.3- Ofício da secretaria dos Negócios da Fazenda
do Estado de São Paulo
- N.Q. 126/90 encami nha.hdo
documentação relativa
ao
endividamento daqu'ele estado, tendo como base a posição em 1 ~ de outubro do corrente -anO.
-- à

seguinte

- Pr'oj eto de_ Lei do DF, n.Q.
que ·autoriza o Poder
Executi'vo do Distrito Fede.;.
r a 1_ a conceder isenção do
imposto sobre operações relativas à~ circulação
de
mercadorias na aquisiç-ão de
automóveis e
dá
outras
providências.
·
~7/90.

1.2.5

projetes

e -dá

outras

- Proj etc- de Reso 1 uçãb n~
de autoria do Senador Iram Saraiva. que altera a redação do art. 65 do_
Regi mente Interno d.o Senado
Federa 1 .
-

6~/90,

1.2.6 - Oficlc
t-J-'~
197/9070F; do Pres idente da Comissão do Distrito Federal, comunicando
a aprovação do __ erojeto de
Lei do DF n.Q. ~7/90, que autoriza o Poder Executivo do
Distrito Federal a conceder
1 sénção do imposto· sobre
operações relativas à circulaçao ae mercadorias na
a-gu is i çã.o de automóve i s e
da outra~ provldências.-

1.2.7 -- ComUnicação
Presidência

1.2. 4 .. - Parecer
Referente
matéria:

te ·gratuito

prov1dência~.

l..eitura

de

- P~ojeto de Lei do ~Snado
n.Q 213790. de autor fa do
Senador Nelson wedekin, que
assegura aos ~leitores, no
dia das eleições, transpor-

da

Abertura de prazo pára interpos i'ç.ão de recurso. por·
um déc1mo da composição da
casa, para que o_ Projeto d~
Lei do DF n_g_ ~7, de 1990,
seja
apreciado pelo
Plenário.
- ---

1.2.8- ReQuerimentos
- NS~ 442/90, de autoria do
Senador Ney Maranhão~ solicitando a inclusão em Ordem
do Dia dos Projetes de Lei
do Senado n~s ~44/89, .Que
regUlamenta o art: ·2~.
inciso V!ll, da COnstituição
Federal que trata da competência da União em organizar o·abastecimento alimentar e dá outras providên-
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EXPEDIENTE
CEIIiniO GIIARCO 00 RNADO FEOERAL
OIÁIIIOOO~UO •A-AL

PASSOS PORTO
Oiretor·Geral do Senado Federal

Impresso sob a responNbtll«Ude chi Mesa do Senado fedet'.e

AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Semestral ·········-········.···-·······················-······~··: _c-:s 3.519,65

Oiretor Adjunto

Tuagem 2.200..exempgres.

cias; e 38/90,
que dispõe
com fundamento no inciso
VIII do art. 23 da Constituição 'Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos da

Administração Pública Fede-

ral realizarem suas compras

na Companhia Nacional
Abastecimento-CONAB e

outras providências.

de
dá

- N~ 443/90, de autoria do
Senador Marco_Macie1, solicitando a inclusão em Ordem

do Dia do Projeto de Lei do
Senado n~ 220/89,
de sua"
autoria, que regulamenta o
art.10
da
Constituição
Federal.
- N~ 444/90, de autoria do
Sr. Ozie1 Carneiro e outros
Srs. Senadores. solicitando
a prorrogação até 15 de dezembro do prazo concedido à
Comissão ·Parlamentar de tnquéri to destinada a examinar os critérios, as passiveis
irregularidades e os
efeitos-sócio-económicos da
dispensa
e
colocação em
disponibilidade de servidores,
da extinção-de c~rgos
e empregos,
repartições,
autarquias e empresas, no
âmbito da administração pública da União, direta, indireta e fundacional.
N~

445/90,
de urgêncfa
para o Oficio n~ S/54/90,
relativo a pleito do Governo do Estado da Bahia.
-

1.2.9

dente
da
Deputados

Oficio do PresiCâmara

aos

--N~
577/90, encaminhando
ao Presidente do Senado Federal, para promulgação·autógrafos do projeto de decreto legislativo.
que aprova o texto da .Convenção
n~
146 da Organização internacional
do
Trabalhoü!i, sabre férias remunera:=
das anuais da gente do mar.
adotada em Genebra em 1976,
durante a 62 4
Sessão da·

Conferência
do Trabalho.

lnter-nacional

1.2.10 Comunicação
Presidência -

da

Providências
riécessárias
para a promulgação do de~
creto
legislativo,
lido
anter·; orm~nte ..

Leitura

1 . 2. 11
Projeto

de

- Projeto De Lei 9o Senado
nQ 214/90,
de autoria do
Se,l'lador Severo ._.G_omes, que
condiciona a importação de
produtos químicos à permissão de seu usó no pais de
origem.

1.2.12

-

Pres i dênc i a

Comunicações da

--Referente à
tr_ami ta_ção
terminativa do Projeto de
Lei
da Câmara nQ B2/SO, na
Comissão
de
Assuntos
Sociais.
·
~-Ue~ignação

Comissão
Mista incumbida de emitir
parecer sobre a Medida Pro-visória n~ 266/90,
editada
pelo Senhor Presidente da
República, que dá nova redação aos arts. 144. 159
163 e 210 do Decreto-Lei nA
7.661, .de
21
de. junho de
1945 (Lei de Falências).
efix_ação de calendário para
a tramitação da matéria. .
1. 2.13
Expediente

da

Discursos

do

SENADOR MANSUETO DE LAVOR
-Comentários sobre o pro-nunciamento do Presidente
Fernando Cõ.l_l or na no i te de
ontem,
ém cadeia nacional
de rádio e televisão.
S~NAóOR

ODACIR
SOARES
Combate à
in~
f1ação no atua1 Governo.

como Líder

SENADOR
4FONSO
SANCHO
como Lfder
Projeto de

lei, vetado pelo Presidente
da República,
relativo ao
plano de custeio e· benefícios da Previdência Social.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES Números do desenvo1vimentÇi
mundial,
segUndo relatório
do Banco Muridial.
SENADOR ,JQÃO CALMON - Trabalho do Padre Manuel
Lira
Parente na C i da_Qe de Bom
Inocêncio -_PI, em prol_ do
combate ao analfabetismo.
1 .2.14
projeto

Leitura

de

-

Pr-ojeto de Lei do Senado
de ·autoria do
Senador Ra i mundo L j_ r a, que
dá
nova
redação
ao
parágrafo único do art. 38
da Lei n~ 4.117, de 27
de
agosto _de 1962. qUe i n-st i-tui o Código Bras i le.ir9 de
T-el ecomuni caç6es. n.Q. 215790.

1 . 2 . 15 -- Requer i mentes

- N~ 446/9_0, de au-'toria_do
Sr. Jutahy Magalhães. solicitandO- dP. Min_istério da_
Economia, Fazenda e Planejamento
infOrmações- que
menciona.
- N~ 447/90, de- autoria do
Senador Jutahy Magalhães.
solicitando
a
tra_mitação
conjunta dos_ Pro~ eta:s de
Lei _do Se.J:1ado n s 20/8.4,
~09/a5,
220/Se.
382
e
409/89 e 59/90.
.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n~ 53, de 1990 (n~
162/89,
na
Câmara
dos
Deputados),
que ·aprova o
ato que renova a concessão
outoreada à Aecofaba Radiodifusao Ltda_., para explorar s.ervi c_o_ .de __r adi o c;! i fusão
sonora em -'Onda méd-ia. na
~Cidade de Riacho de
Santana. Estádo da Bahia. Apro-
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vado após parecer favorável da Comissão c6mpeterfte-,
tendo usado da palavra 9
Sr.
Jutahy Magalhães. A
promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n.2 54, de 1990 (n.n
157/89,
na
Câmara
dos
Deputados). que aprova o
ato que renova concessão à
Rádto Cidade AM de Votuporanga Ltda. par.a explorar
serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade de Votuporanga, Estado
de São Paulo. Aprovado após
parecer_ f.avo_rável da Comissão competente, tendo usado
da palavra o_s Srs. Jutah.y_
Magalhães .e Cid Sabóia de
Carvalho. A promulgação.
Projeto- de Decreto Legis1ativo n~ 55, de 1990 (nA
141/89,
na
Câmara
dos
Deputados) , ___ que aprova o
ato que outorga concessão à
Rádio
TV
Independência
Ltda., para explorar servíço de radiodifusão de sons
e
imagens (televisão), na
Cidade de Toledo, Estado do
Paraná. Aprovado após parecer favorável
da comissão
competente,
tenda·usado da
palavra os Srs. Jutahy MaÀgalhães e Aureo Mello.
promulgação-~

-

Projeto de Decreto· Ler;~is
lativo nA 56 (n~ 138/89, na
Câmara dos Deputados). que
aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Esmeralda
Ltda., para explora~ serviço de radiodifusão sonora
em freqüênci a modulada. ' na
Cidade de Vacaria, Estado
do
Ri o
Grande
Co
Sul . Aprovado após parecer
favorável da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. Jutahy Maga~
lhães e Mareio Berezoski. A
promulgação.
Projeto de Decr_~tQ Legi slativo n~ 57, de 1990 ~(nA
135/89.
na
Câmara
dos
Deputados),
que aprova o
ato que outorga concessão à
Organização
.K i mura -Nakaya
de Radiodifusão Ltda., para
explorar s~ryiço de radiodifusão sonOra,
na Cidade
de Bastos, Estado de São
Paulo. Aprovado após parecer favorável. da comissão
competente. A promulgação.
-Mensagem
nA 125/90-0F
(n~ 98/90, na.origem),
relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo
do Distrito Federal a Contratar empréstimo interno
no valor de 138.208.100,00

Bõnús: do te.soUi-6 ·Náéi onalBí'N. Aprovada nos _termos do
Projeto: de Le i do· DF n.ll.
63)90, após parecer da com1ssão·competente. A Comissão Diretora para a redação
final.
Redação final
do Projeto
de
Le i
do • DF
nA
63/90. Aprovada. A
san9ão
do- Governador do Distr1 to
Federal. - Projeto de Resolução n.2:
45/90, que a 1 ter a a redaçã·o
do art. 16 da Resolução do
. Sena_do- . Federa-l
n-'l 94/89,
qU_e dispõe sobre limites
g1obais e condi~ões para as
operações de credito interno e externo dos __ municípios
e de suas respectivas autarquias e estabe_lece 1 imites e condições· para a con-cessão de garantias. Votação adiada
nos termos do
Requer1mento_n.2 449/90.
1'.3.1 - Matéria apreciada
após a Ordem do Dia
~-R~querimento
n.ll. 445/90,
liao no ·expediente da presente sessão. Aprovado.
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2.--2 ~ 1 ...;. Requerimento

:... N.2 450/90, de urgência
para o Projeto de Resolução
n~
63/90, que altera a r~
dação do art. 6.5 . do -~egl
mento Interno.
Ápreciação

2.2.2
matéria

de

- Redação fi na l .do· Projeto
de Lei do DF n~ 57/90,
quecria cargos efetivos nos
-Quadros de Pessoal que menciona
e
dá
outras
·providênciB$. Aprovada nos
termos ?o Requerimento n.2
451/90. A sanção do Qbvernador do Distrito Federal.
2. 3 -ORDEM. DO DIA
Proj etc de- Lej do Senado
na 40, de 1989,_ de _ au~oria
.do senador Leopo 1do Per.:e_s,
que dispõe sobre o aprovejtamento de se_rvidores de_
autarquias federais, de empresas públicas, de sociedades de economia mista e
de __ fundações púb 1 i cas ex:
~tintas ou dissolyidas,•_e d_a
outras pro"vidênc"ias. Declarado prejud1cado.

1.3.2
__ Comunicações _da
PreSidêhcia

~ 6 ;·!

~ Competência
à Comissão
de Assuntos Soci~is para
apreciar termiDativamente o
Projeto de Lei da Câmara n~
88/90.

- Requerimento n~ 450/90,
11do no Expediente da presente sessão. Aprovado.

- Convocação
de
sessão
extraordinaria a realizarse hoje, às 18 hôras e_ 30
minutos, com Ordem do Dia
_ q~e __ designa.

1.3.3

~Discurso

Ordem do Dia

ap6s a

2.3.2

0;d:~t~~ig 1 :preciada

DiscurSOS aPós a

Ordem do Dia

SENADo"R CID SABÓIA 0-E CARVALHO- Criação de bloco
parlamentar no Senado e na
Câmara.
SENADOR NELSON
Causa da pobreza
País.

WEDEKIN em nosso

SENADOR MAURÍCIO -coRR~A,
como Líder- Edição de medida provisória pelo P~esi
dente da República. queregu1ªmenta
o ._pedido
de
concordata.

SENADOR ODACIR SOARES
Exclusão çfe s_ervi dores do
DER-RO, l Cd:adOS 9m Ro 11m d-e
Mouta, de aumentos &alariais pagos pel~ Governo estadual a outros servidores.

1.3.4 -Designação da Ordem do Dia
da
próxima
sessão

SENADOR MARCO MACIEL -_Homenagem póStuma à.Oà. Josefa de Souza Coe lho, de_ Petrolina- PE.

1.4- ENCERRAMENTO
2 -ATA DA 1890 SESSÃO, EM
22 DE NOVEMBRO DE 1990
2. 1"

ABERTURA

2. 2

EXPEDI ENTE

SENADOR MARC>O BEREZOSKI Plano Diretor do Hospital
Municipal· de São José de
Joinville- se.

2.3.3

derri do
sessão
2,. 4 -

Designação da Drda
próxima

Dia

ENCERRAMENTO
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3 - ATOS DO PRESIDENTE
-

N~s

240 a 247/90

-NAs 191, 199, 202, 205 e

2"06/90 (Republicações)

Ata da

4
PORTARIAS DO DIRETORGERAL
NAs --25~ e ·2s. qe ----tsso
5 - MESA DÍRETÕRA

188~!Sessão,
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6
LÍDERES E VICE-LÍDERES
DE PARTIDOS

7
COMPOSICÃO 'OE COMISSOES PERMANENTES

em 22 de Novembro de 1990

4ªSessãoLegislativaOrdinária, da48!!Legislatura
Presidência dosSrs. Iram Saraiva e Pompeu de Sousa.
ÀS
14 HORAS E 30 MINUTOS.
ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS.
SENADORES:
Nabo r

Júnior -

Odac-,-r-- soares---·

Antonio Luiz Maya - Chagas
dri~ues
- Afonso SanchoSaboia de Carvalho- Mauro
nevides
-Marco Maciel -

RoCid
SeNey

Maranhão - Mansueto de Lavor -

João Nasci mente - J1.,1tahY Maga-1 hães ~- Ruy
Bacelar -- --João

Calmon

~

Ronan Tito- Maurfcio

Corrêa - Severo Gomes

Iram

Sara i va
Pompeu - de --SOusa ...;.
Roberto Campos - Mendes Can~le
- Rachid Saldanha Derzi- Wilson Mart_i ns -

AffÕnso

camargo

Márcio Berezoski -Nelson
Wedekin- 0osé Paulç Bisõl-.

Repúbl_i_ca do Chile, nos termos
dos ar-tigos 56 ~__ 56 do Regulamento d"e Pessoal do Serviço
Exterior, baixado pelo Decreto
n~ 93.325, de j~ de outubro de
1986b e de acordo qom o Decreto n 99.577, de 1 O de outubrode 1990.
Os mérítos do Embaixador_ Gu1lherme Luiz Belford Roxo Leite
Ribeiro, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada fun_ção, constam
da anexa informação do Minlstér~o das Rel.ações E"xteriores.
Bras i 1 i a, 20 de novembro_ de
1990. -Fernando Collor.
INFORMAÇÃO

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sous_a) - A 1 i sta de presença Curriculum Vt~ae:
acusa O- comparecimento de 27
Srs.- Senadores. Havendo número Embaixador Guilherme Luiz Belregimental, declaro aberta a ford Roxo Leite Ribeiro
sessão.
Buenos
AireS-/Argentina
(bras i 1 e i r o de acordo ·com o
Sob a proteção de Deus. ini- artigo
129,
inciso II, da
ciamos nossos trabalhos.
Cons :t_j _ti.J 1 ção de 1946.) , . 1 1 de
junho. de 19~5.
_
O Sr. 1~ Sec~etário procederá ·Filho de Orlando Leite Ribeiro
à leitura do Expediente.
e Vera Roxo Lei te Ri bei"i r o.
É 1 ido o s_eguinte:
Curso de Prepa_ração à c arre i r a
de Diplomata, IRSr.
EXPEDIENTE
Cursb- de Treinamento e Aperfeiçoamento para chefes de Setores de Promoção Com~rct~l.
PRESI~~~~~G5~SR~~ÚBLICA
Secretário, 6 dé ousubmetendo à deliberação do TerceirQ_
tubro de 19-61.
senado a escolha de nomes indicados para função cujo ºro- Segundo ·secretário, merecimenvtmento depende de sua prév;a to, 30.de junho de 1966.
aQuiescência:
Primeiro Secre.tãrio, merecimento, 30 de de~embro d~ 1971.
MENSAGEM N~ 212, DE 1990
Conselbei_r:_Q~
mer_~cimen:to,
14
de __ _j anei r o de 1 9"75 . __
(n~ 828/90. na origem)
Excelentíssimos senhores Mem- Ministro de Segunda ClaSse.
bras do_ .Senado Fedàra 1 _~
- mereci mente, 21
de junho de
1979. .
De
conformi dade__ com o._ a.rt i QO Ministro de Primeira Classe.
junho de
52, inciso IV. da Const1 t.uiçap merecimento. 30 de
Federal, tenho a honra de sub- 1 ~.89.
metel à aprovação de Vossas
Excelências a• escolha; que de- Assi_steh-te õo Che-fe da Divisão
sejo fazer, do Senhor GU1_ 1her- da Associação•Latino-Americana
me Luiz. Bel ford Roxo Lei te Ri- de L!Vre Cómér-cio; 1963.
beiro, Ministro de PrimeiraClasse, da: Carrei-ra de Diplo- Auxiliar -do Chefe do Departamata, para exercer a·função de mento
de
Administração,
Embaixador do Brasil j~nto à 1967/69.

Assistente do Chef_e da Pivisão

de Sistematização da
ção, 1974/75.

Informa~

Chéfe da Divisão de Sistematização da Informação. 1975/76.
Chefe da O"i v í sâ.o do-- p~-ssoa 1 ,
1979/83.

subst i _:tu to,_ do D-epar-tamento Geral de Administração

Ctlefe,

1979/83.

. .

'

Chefe do Departãmen'Í:Õ_ de Prom_oção Comercial. ~988.~
Chefe do Departemento de Cooperação Científica, TécQ1ca e
Te.cno~ógica:

1~88/99.

--

Diretor Executivo- da k:gência
Brasileira
de
Cooperação
(ABC), 1988/90 ..

Lisboa, Vice-Cônsul, 1963/66.
L_uanda, Encarregado do Consu1 ado, 1 965. México, Terceiro Secretário,
1966.

México,

Chefe,

SEPRO,. 1966.

México,

Segundo

1966/67.

Santiago,
1969/71.

Sant lago,

1969/73 . .

Santia~o,

1971/7 .
Roma,

1973/74.

interinO,

do

Secretário,

Segurido Secretário,
Che'fe

dO

SEPRO,

Primeiro -seCret.árío,

PrimeirO

Roma, Chefe dQ SECOM, 1973/74.
NO Vã
York.
Cônsu 1-Gera 1Adjunto _e .Chefe do -Secam,
1 976/79.

NÕVa York ,- EncarregadO -d9 Consulado_ Gera 1 , 1978/79.
Nova Vork,
Es_crit6r1o Financeiro, C_hefe, 1983/88.
Sessão
Brasileirã do Grupo
Misto de Cooperação Industr''ial
Bras 11 -Ar"gent i na (membro) .
seSSão ·· B?8.si .1 e i r a do _G.rUpo
Misto de CooperaÇão Industrial
Brasil-Chile,
196{/62
(membros. )
Sessão
Brasileira do Grupo
M1sto de Cooperação Industrial
Bras i 1-Méx1co, 1963 (memoro).

-
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I Reunião ·da Comissão Assesso-ra de Origem da ALALC,
1 963
(membro).
I I Reun 1 ão da Cotn i ssão T ecn i ca."
de Trânsito
e Segurança
dos
Congressqs Pan
Americanos de
Estrada- de Rodagem,
México,
1966 -(delegado).
___ _
VII e VIII Períodos de Sessõés
Ordinárias da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado
de
Montevidãu,
1967/68
(membro).
VII-Conferência Extraordinãrra·
da
ALALC,
Montevidéu,
1968
(membro).
M1ssão Especial às solenidades
de posse do presidente do Chile, 1970 (membro).
~

o Embaixador Guilherme Luiz
Bel f_o_rd Roxo Lei--te· Ribeiro se
encontra nesta· data no exercício de suas funções do
Chefe
do Departamento de Cooperação
Cjentífica, Técnica e Tecnoló-.
.gi ca
9 Di reto_r-Execut i vo d_Ç!.
Agência
Bras i 1e· i r a
de
Cooperação.
Secret_ar i a
de Estado das Relações Exteriores, em de
de
1990.
- (Celina Maria Assumpção do Valle Pereira), Chefe
do
Depar:ta_mento- -_do -~ervrr;o
Exterior.
(À

Comissão de Relações
e- Def.esa Nacio-

Exterio--,..eS..
nal)

MENSAGEM

N~

213, DE 1990

Filho de Qi.rc_eu Silva Alves e
August!õl da _Si J v_a A_l ve,s.
Curso de Prepa~ação à Carreira
de Diplomata, IRBr.
III
Curdo de T·reinamento e Aperfeiçoame~~o para Diplomatas
e CheTes de Setores de Premo~
ção Comer-c ;-a 1 .
Terceiro_ S'e.cret·á-r(o:--7 de de.::·
zembr_o d~ 196,1.
Segundo
Secretário,
antigO i da de, 22 de novemb_ro de

1966.
Primeiro Secretári-o,
merecimento, 13 de- deZembro de 1972.
Conselheiro,
merecimen'to,- 26
de março de 1977.
Minist-rO_-_-de
Segunda -classe,
me receei menta ,o ~:;I de junho de
1981. -----~-~
Assistente_do _Chefe da Dlvisão
de Passaportes;_ 19.62.
Chefe,
substituto, da Divisão
de Passaportes, 1963;
Aux111 ar do Chef_e do Departamento -Consular e de Imigração,

1963/64.

.

c .•••• -

.•.

Na ASsessoria de ImPrensa do
Gabinete, 1971/74.
Subchefe da A-S"Sessória de Imprensa do GaOi nete; 1973/74.
Chefe -~dã- -DiviSãO- -d~ Atos Internaci ena 15' 1979/82.
Vice-cemsu1,
Barcelona,

1954/66.
Barcelona,

Encarr.egado,

1964/66.

Nov~mbro

de 1990
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XXI Sessão do_Comitê Exe_cutivo
ConSe 1 ho _do
CIME, Genebra, 1963 (membrO).
II
Reunião de Coordenação da
Propaganda e Expansão
Comercial
do Brasil.nos
EUA e
Canadá,
Washington·.
1967
(participante).
e XIX Sessão __- d_o

Reunião
EXtráordinária da Federação Interamericana do Algodão, Manágua, 1969 (membro).
comitiva OfiCial
dQ Ministro
de Estado, VlSita à Africa Ocidental, 1972 (meri1bro).
comitiVa do P"residente da República, encontro com_ o Preside_n:te_ da República da_ Sol i Via
COf'Umbá-Ladário.
197:Í
(assessor) .
corTi1tiVa oficial
do--Minis_ff-0
Qe Estado, visita à
Repúbi'"ica
Arabe do Egito, Ouênia e Israel, 1973 (membro).
comitiva d~ Presidente daRepública, vi-sita oficial a Portugal, 1973 (assesso-r).
--Grup-o- -oEf- traba 1 ho' para as ceri"mônias de_ posse_ ·do Pre:siden:te·- -da
Repúbli__c~.
'1974
(membro).
Re'urltâo Extra,oróinár_ia doS Ministros .das Relações
Exter-io-·
res--dos "Países 'AmeríCanos. México, 1974 (assessor)_
XV
Reunião-.dos
MiniStros'da
Reraçeses Exter-iores 'do-s- Pafses
Americanos,
Quito,.
1974
(_Secre~ár i o-~era 1 ) .

IV

Reunião de Pe~itos da 0~
ganização Latino-Americana dé
Energia,
Qu1t0,
1975
Excel ent íss i mos Senh-ores. mem- Ottawa,
Secam, (representante).
Chefe
do
bros do Senado Federal.
1966/68.
Cbmf tê Assesso-r da Qrgani zação
De confor:mi_dade _com o ar;ti9o Ottawa.
Latino-Americana de Energia,
5:2, inciso IV; da Const_i.:tuiçao 1966/68.
.
Quito, 1975. (repres~ritan"te).
_
Federal, tenho a honra de sub- Ottawa,
EncarregadO- de Negó-· !V Feira·- Internac1orla1 do :E-'
meter à
apr_ovaçáo- de Vossas cios,_ 1967...
quador.
GUa 1 aql.i í r; -- 1975
Excelências a .escolha', que desegundo Secretário, (diretor-ge·ral) . do pa\iflhão-).
sejo fazer, do -Senhor Fernando· Manágua.
Sflva Alves,
Mihistro _de Se- 1968/71.
o Ministro_ de Segurlda -Classe
gunda Classe. na Carreira de Manágua,
Encarregado de-Negó- Fernando S_i_1Ya A 1 ves_ se:errconDiplomata. para exercer a fun- ·c'los·, 1969/71.
tra ne_sta data·- no exercfcio de
ção de Embaixad~r do Brasil
suas
funções de
EinbaiXàdof--·
JUnto à República do Iraque. Manàgua·, Ericarregad6- de. servi,;:_ junto à República _de-.Tr·tnidade ·
nos termos dos artigos .56. e 58 ço Consu 1ar. 1969/7_1 .
Tobago. ·
do
Regu 1 amerrto- de Pesso_a 1 do OuitO,
_l?!:'imeiro Secr·e-tário,
s-ecretaria de Esta"áo t:las· RelaServiço Exterior, baixado-pelo 1974/76.
Ções EXteriores,
em
·
de
Decreto
n.il 9_3_. 325.
de ·1 R. de
Ou
i
te,
Ch9fe
do
seCam;
·taeo.
-_ (Celtna Maria Assumpoutubro de 1986 e
de acordo
ção do Valle Pereira),
cHefe
com o Decre"to-nb. '9·9.578,-de 10 1974/76:
dó
Departamento do· SE.ú''Vi ço
de outubro -de, ·1 aso. _,__.
Atlanta, Cônsul, 1976/79.
Exterior.
,
Os_ méritos do Emba·f-xador Fe_r- MéX iCe, Mini s-tro.O:C6i1S'e l hei rÇ>,
nando Silva Alves, que me
in- 1982/87 .. (X Comissão de· -Re 1 ações:
duziram a escolhê-lo para_ o
Ex te!" i'Of"e's
~e.,, -. Df!fes·;;F
México,
Encarregado _de_ Negódesempenho dessa elevada
fun~
Nacional ,_)
cios_,
1983,
1984,
1985,
1985
e
ção, constam da anexa informa- 1~7. .
.
ção do Min-istério das Relações
OFÍCIOS DOÁPRIMõiRO
Por-of-Spain;
Embaixador,
Exteri or_es_,_
SECRET RIO .
1987/90.
Brasília, 20· de novembro de Castries,
DA
CÂMARA DOS DEPOT ADOS
e·mba-ixador.
cumula1990. _-Fernando Collor.
tivamente, 1988/90~
N"'- 251/90; de -zo óo corr-ehte.
INFORMAÇÃO
Roseau,
Emb.atXador, cumulatl- comunicando_·a rej_eição- da Evamente, 1988/90. - - menda do- Senado ao Proje:to de
curr1culum Vitae:
EncarregadO- da -Orientação e- Decreto Legislativo nk 12,
de
Ministro Fernando Silva Alves. Realização-dos Examês âe Sele- 1989 (nk 137/86,- na C_ãmara dos
ção Previa do Vestibular para Deputados), que _aprova o texto
o Curso de Preparação à car- da Con'vençãq n"'- _146 da OrganfPorto Alegre/R$,
17 de abril
reira de_piplomata, 1961/63.
~ação Internacional do
Tra_~
de 1939.
(n~

{I

\

829/90, na erigem)

Ottawa,

1966.

Terceiro

Secr~tário,
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e de pessoas impossibjlitadas
de_utilizar veículos comuns em
razão de deficiências físicas,
ou destinados ao transporte de
cargas
(caminhões - e
util i:tªr_i_ós),
qUf3ndc:i~_ªQquiri--:c
_NSL
12.-6/9ô, de 3f de __ outubr:o dos
por transportador-autónOmq_
próximo passado, encaminhado, de carga para uso exclusivo _na.
N~ 261/90, de 21 do corrente,. em
atendimento ao disposto no atividade prOfissiorial. comunicaooo o arquivamentp do art. 4S1. da Resolução nSL 94, de
Proj_eto_ ·cte Decreto Legi s_l ati võ
1989, _do senado Feaera 1 , docuA medida legis_lativa em quesn~ 2, de 1989
(n~
46/89, -na mentação relativa ao endividatão, a par de perfeita do __ ponCâmara
dos Deputados j, de aümento Uaquele estado,
tendo to de vista da constitucionatori a do Senador Maurí c_i o Cor- como. .base a po·s -r ção em 1 .i!. de
li~ade, ~uridicidade e técnica
rêa,
oue
susta os e_f~i toS da·· outub~o d_o corr_ente ano.
.l_eg i 5_ 1 a t _1__va_ 1 ~ t,em grande imporart. 2.P·, incisos l_,
II,
III,
'tânc
i a.. ec_pr:rôm_i ca..
dado _-que_
IV e V do Decreto n~_g7.455,
(À _ Comf ssão -d_e 4ssu_ntos possibi
1 i tará· a renováÇão_ da
de ·1 5 de janeiro de 1 989 .
EcoriôHJfcos)
frota de t;;ixis.Jocal. · - -lho- o-rT sobre .. Férias Remuneradas Anuais da Gente do Mar,
adotada em Genebra em 1976,
durante a Sexagésima Segunda
Sessão da Conferência ~nterna
c1onal do Trabalho.

N,g; 2f?2/90,

de 21

~o

corten_te,

comun 1 cancto· o arqu 1 vamet"~to

do

Projeto
de
Lei
do _Ser'iadô ti~
297, de 1989 (nR. 3.7.;38/89,
na

Câmara

dos Deputados).

de· au-

toria do Senador Fernan_do Hen-

ri Que

Car_doso·,

que estabe.l ece

normas para a realização de
ele 1 ções em 19-Sà e _dá o_utrasprovidéncias.
·
Njl. 263/90, de 21 ·do cqrrente,
comuni c_ando __ o arquivamento do
Projeto de Lei do Senado n-2
295, de 19_8_9 (njl. 5.368T90,
na
Câmara dos Deputados), Oe autoria do_ Senador_ Jutahy _Magalhães, que dísp6e sob-re a cOnfecção- _e caracter i st i cas das·
cédulas eleitorais.
0

_.._

Njl. 264/9-0, de 21 do corrente,
comun í cando o arqu i_vamento --cto_
Projeto d.e .L e i do __ Senado nR.
83, de 198-3 (h_?
8. 58.6/86,
nâ.'
Câmara dos Deputados_), de au-tor:_ia do SenádOr ·Raimun·do- Parente,
que estend~ às pessoas
jurídicas sem fins
lutrativos
o disposto no arti~o 3j1. da Lef
n-'- 6.321., de 14 de abri 1 da
1976.
En-caminhando _ __à delibera:-ção do Senado FeP~ra 1 a_ seguinte matéria:

CÂMARAE~S~D~E~ÓTADOS
Ao Pro.ieto de Le1 do Senado nQ 2,4, de 1980 (nQ
1.613/89,
na Câmara dos
Deputados), que modifica o
art. 16 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Dê-se ao caput do·art. 16 da
CansoU dação das Leis Qo Trabalho-,- a que se--refere o art.
1-" do Projeto de L_ei n_jl. 1.613,de 1989, a seguinte redação: ·

OFÍCIO DA _
SECRETARIA DOS NEGOCIOS
DA FAZENDA DO
ESTACO DE SÃO PAULO

!'ARECER :.~

PARECER Ng 374, DE 1990
Da- Comissão dO Distrito
F d
1 s0 b
· t0
d
0 p
e
Lei era
do DF re
ng·37,roJe
de 1990,e
que 11 autorlza o Poder Executivo dO Distrito Federal
a cõneéder isenção do im~c;ts'to §iObre oPerªr:;ões relat1vas a· c1rculaçao de
mercadori as na aquisição de
automóveis e
dá
outras
providênctas 11 •
Relator_: senador rJoão Lobo
v8m O. e~.. ame d.ésta C.omissão dQ
Distrito F-e-deral_ _q__ ,Pr:qjefçí _dê
Lei
n_g_ _37/90, _ dfiautorta do
nobre Sénadóf Maun_ci·O Corrêa,
que "avtoriza o Poder Executi_vo do Distrito Fedra-1 a conc:;ede_r i.senção do- imposto sobre
ope·raç6es relativas à ci_rcula~
ção de mercadori_as na aquisição de automóveis- e dà outras
p!"ClVidências".
o -Projeto. de Lei em questão·
vise1 a complementar; nó·âmbito
da com~etênci.a. _ .t.r.1 bu.tár,i.a do
Dist.r-i.to·._f_ªQeral, o. benefício
fisca·l já CC?ri_c6cfido _Relo· Poder_
Execot i v.o feàera-1 ·r-e 1 ati_ vamente _ ao imposto sobré prodUtOS
-; ndust-r i ali zados- i.nci dente ,so-bre as mesm,.s hip6t~se.s_. · ·
Inspirado na Le.i ,n_jl. 8 • .000_. de
13 de março- de 1990. o Pl"O}.eto
de Lei
em causa p~rmi te, a_o
Executivo do D1.stri to F_ederal,
isentar do imposto sobre operações relativas _à circulação
de mercadorias a _aquisição---oe
veículos de passa~eiros de_até
127
HP
de' potencia .br~.J:ta.
quando isentos do .I.PI..e .adquíridos para uso na atividade de
trC?t"lSi;!OCj;_§!_ autônomo de pÇ~.ssa
gel ros por motor i st.as profíS;.;
sionais que, em 19 de fevereiro de 1990, ·exercessem tal- atividade·...;.·-ou f.ossem. titu1;:1res
de permiSSão ou concessão para
explorá-la, ou por cooperativas
de
trabalho
permissioháfias
·ou
CO!""!Cess i oná~_i as de transporte
público de pãssagéiros, na categor_ia de alug~~l.·-

"Art.
16~
A__Cartéira de
Trabalho e Pr.ev_i_dência. Social __ (CTPS), além dO nLJmero, série, d_ata de .emissão_
e folhas destinadas _às an-o7"_
tações pertinentes ao con ___
trato de tr_abalho·e as de
A
autorização prev-ista no
interesse da __ _-pr_evi_dência
Social. conterá:"
- Projeto de Le1 n~ 37/90 é extensiva: à aqufsição de veí'çU•
(À
Comissão de _ .Assl.!!"'tos~ los automotoras nacionais destinados âó usõ"-tle-paraplégicos
SOcfais)

oe

s_e ressaltar, ainda, seu
conteúdo social, na medida em
que representa um jus_t_o reco.nheci men.t_o à 1 a"bor i os a c1 asse
dOs motor_;s+as
prof.is-sio.n·ars· e
~
propicia mereciOa. fac i 1 i_daPe
aos defíci_e_n_te-s_fji_ç_os.-.
Em _fa_c_e do .f3:_Xposto, sOnios
peJ?.apr·ovajão- do: .Proje_to .de
Lei do DF n 37, de 1990. -___ _
Sala das. Comi~s5es, 20 ~de novembro . de· ~1-9-90;: . . -.:.... MaUro
Benev;des, Presidente
-JOão
LQbo, 8-elator --Francisco Rollemberg - Odacir Soares - Uutahy Magalhães- Mauricio Corrêa - Lourival Baptista- Antônio Alves
Cid sabõia Me!ra Filho --Oziel carneirorJoao Calmon.

o SR. -·PRE:Si"ÔENTE (Pompeu de
Sousa)...;; 0 exped-iente lido vai
à pUblicação. (Pausa.) Sobre a
mesa, pro_jeto de. l_ei __q_hlê.. ser~.
lido pelo__?r._ 1.il.: ~--~St;:~_tárfo
.. É

1i

do C?. s_egui r"! te:_

PROuETO DE LEI DO SENADO
NO 213, de 1990

Assegura aos e1ê1tores.
no dia das eleições} trans~
porte gratuito e da outras
providências.

·o conç;-resso-Nacional- decreta:
Art-.- 1S1.- Fica as.s9gurat:IO a .todos Os eleitOr-es·, no __ dia. das
e.1.ei ções_, _passe 1 i vre nos õnibU_s
_ de
empresas
cohcessionárias
..
. -.
ou
permiSsion,árias de_ -_tr·ánsport~
coletiyo, __ dead~_- 9ue- est;as ___ ott=-:-.
tenham seus alvaras c!.ps _ .es:ta-_
do~- ou municí_p-{~~s :C?_nóe dpêra_m·:

P-ará-grafo ú"n-rco-.. A uti 1 ização
do -Passe 1 i vre de que trata
este
artigo_ dependerá :tãosomente. da aprese!1taçã6, -p-elo
ele_itor, dó respectivo títuloele-itoral ou de documento equivalente, -ao mo"torista- ou a
outra pessoa cr:-_eden·ciada pela
empresa transportadora.
Art. -2.Q. As despesas de-correr!-.
tes .desta lei serão atendidas
pelas· dotações próprias a se-
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rem consignadas no
Fiscal da União.

Orçamento

PROuETO DE RESOLUÇÃO
__NQ 63, de 1990

Art. 3~ Esta lei entra-em vigor um
ano
após
a
sua
promulgação.
Art.
4~ Revogam-se as disposições em contrário.

Uustificação
A medida que ora propomos,
visa evitar que ~andidatos,
partidos, -agremiações ou políticos, no· -dia das eleições.
burlem a· lei de transportes- já
criada pela Justiça Eleitoral
(Lei n~ 6.091, de 15 de agosto

O

Em diversos municípios brasileiros. a Justiça Eleitoral não
dispõe _de viaturas su_flcientes, para atender a demanda
dos
eleitores · no
dia da
votação. Ein razão desse fa:to·,
os ele i to_res vêm sendo transportados _por· -_Vi a-turas· t:üj Os
proprietários'
ou-- condutores
têm interesse ·partidário oupolítico,
Tal
transporte- é
proibido e, em muitos casos,
cria ·situaçQes_ cons~rangedo
ras, danpo or_igem,
inclusive,
a muitos processos na esfera
eleitor:-a·l .---- ---~-~
AsSim, dispondo os eleitores
de transporte _ gratu-i"to,
cbn'"
forme se propõe, é de_se espe~
rar diminuirão os abusos que
já se tornaram _corri_que i r os,

que será 1 i do
Secretário.

7261

pe·l o

sr.

1.Q_

É- 1 id_o o seguinte
Altera a ~dação do Artigo 65 do Regimento Interno
ao Senado Federal.
Oficio D~ 1.97/9.0.-~·DF
SenadO rederã 1 r·eso J ve:
Bra'síi"iã,
20
de" novembro

Art.
1~ O Artigo 65 dO Regr-mentc Interno do Senad_o Federal
passa a ter a seguinte
redação:_
"Art_. 65 A- -rilai6r"ia, ·a minoria e as representações
partidárias, com número de
me~bros igual _a _no
m"intmo
um vinte .avos de compos1ção
do Senado, não c_OhS 1 derada
a. fraç.ão.
terão L i deres e
-Vice-L1deres."

de 1974).

NÜ~mbro de 1990

Art.
2A ESta resOlução entra
em vigor- na _data
de
sua
pub 1 _i cação.
Art.
3~ Revogam-se as- disPosições em contrá~io.

uu_stificação
Com a nova -redação, pretendese manter o mesmo número ninimo para a constituição de Liderança e V i c:e~L'l_deranÇa da
maior1a, minoria e _r_epr.es.entações partidárias que ser1a aumentado _c_om o. novo número -de
SE!nadores~ ·ao infcio da próxima legislatura.
--

Qé

1990
~enhor

Presidente,

Nos termo_s do· § 3~ do artigo
do Regimento- Interno; 'Cbmünico a Vossa Excelência, ~ue
esta Comissão aProvou o ProJeto __ de Lei do Distrito Federal
1
n~ 37, de '199ct, qu_e:
'Autoriza
o Poder Executivo do Oi_s_tri to
Federal a conceder isençã-o -do
imposto sobre operações relativas à circu1açãg_ de mercad9rias na aqu1s1ça·o de automoveis e dá outras providências"
de autoria d~ Senador Maurício
corrêa. ha ·reunião- de 20 de·
novembro_ de 1990, por 1 o (dez)
v_otos f_avorávei_s.
91-

.

-.

-

.

Na oportunidade renovo a Vossa _.Excelência meus protestos
de
elevada
estima
e
consideração.
_At_enciosamen·te _

Mauro

-senador

Benevides, Presidente-

da
COm. 'i Ssão
Federa 1 .
-

Dist-rito

do

Contamos. pOrtanto, com o apoio dos_ nossos__ Pares· para a
aprovação
desta proposição,
porquanto ·es-tamos· certos de
que ela representa medida de
aperfeiçoamento do
processo
eleitoral.

O- SR..-- PRESIDENTE (P0mpe_u de
Sousa) - Cóm referê-ncl a ao exp·e_di_ente Que acãba_ de" ser 1 ido, a Presidência comunica ao
P 1enár i o que A_- nos termos do
art. S1, §§ 3 a 6~ do .Regimento Interno,_ âbrir-se.-á- oprazo de 72 horas Para a i n-terpos_i_ção de recursos,
por
1/10 -da
coinpostção d_a__ Casa.,
parÇ~
que .... o Pr::ojeto de Lei do_
DF_ n.s!. 37, de 1990, seja apre-ci_ad_o" - pe 1 o Pl_enári o.- Esg·a·tado
esse l:lra-z'O -sem a j nterpOsTçãode_ ·r.e.c_ur-scis-. a matéria será
remet ;-da à sanção do Governo
do D'l_stri t.o:_Federa1. _

DE 15 DE AGOSTO 1974

Sousa) - . .s-obre a_ mesa, _requer i mentes que ser_ão 1 i dos pe 1 o
sr. 1~ Secretárfa

An.:teri o"rmente, para um to ta 1
de 75 _senadores tínhamos um
mínimo de qua.tro- senadores por
parti do __ para que os mesmos tivessem direito à
liderança,
ap_redondando-se,
portanto, o
Vigésimo para ·cima._ Com o número de 81 senactor,e.s,·_que, teremos ria -próxima- legiSlatura' a
pre,s__ente rsdaçã-o· '_pretende-se
Sa1a ·das ses-SõeS.· ::n de no-_ exc:l u_i r_. da-- pr-Qpo·r;-ci oha l idade
vembro '
de
1 ggo-.
e·s-tabéflec-ida pelo "dispOSitivo
Senador Nelson Wedektm.
a fra-ção .que, embor·a mênar-· que
a unidad~
pune,
as· partiaos
inac-eTürV9l~inerrte-:
por _ ,;-i a- de
LEGISLAÇÃO CTT AD·A
conseqOên~cia,
o
prOprio
LEI N~ 6~0-91
pl_ur i par-ti dar_; smo. _
Sa 1 a

das Se-Ssões 22 de n·Q.V'em-

Dispõe sobre . o forneci- bro de
1990
.-:-~~na_aõr Iram
mente gratuito de transpor- Saraiva
te, em dias de eleição, a
eleitores· residentes
nas
Às
Comissões
de_ Const ftuição, ·Justiça e
Dif'etora
zonas rurais, e dá outras
providências.

Comfs-São .de Constituição
e
Justiça
e
Cidadania
(Decfs.ão terminativa.)

Obedecendo o disposto no
art. 401, § 1Q do Regimento
Inter..no.)
-

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) -De_ acordo com. o disno art. 401 do Regimente
I~terno, o projeto lido fiçará
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de sobre a
mesa pelo prazo de
Sousa} ;....-O projeto 1 i do s·e-rá tr~s sessões, a fim de receber
publicado e remetido à cOmis-· emendas.
Findo este prazo,
são competente. (Pausa.)
será encaminhado às Co~issões
de Constitu_ição,_ Justiça e CiSobrr a mesa, projeto de re- dadan1 a e O_ i retora. _,
soluçao que será lido pelo Sr.
1~ Secretário.
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) ~ Sobre a mesa.
ofício
É lido o seguinte:
~osto

O

SR.

São

PRÉSIDENTE (Pompeu de

1

i dos o_s_ segu 1 ntes

REQU"RIMENTO NO 442,
DE 1990

-Senhor Pres 1dente,
Nos termos ·do artigo 172, I,
do Regi mente_ Interno, req_uei r o
a inclusão em Ordem do Dia dos
Projetas de Lei do Senad_o- nAs

344789 e. 38/90.

-

·

-·-

Sa 1 a das . Sessões, __ 2 de novembro de 1990.
Senador. Ney
Maranhão.
REQUERIMENTO NQ 443
DE 1990

Reque.iro, nos termos dc-·ar:-tigo 172, I, do Regimento Inter-

no,
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a inclusão em Ordem do Dia

do Projeto de Lei do Senado n~
220, de 1989, de mihhá autoria, que regulamenta o

artigo

1 o da Constituição Federa-l .

Sala das Sessões,
novembro de 1990.

em 22 de
Senado~

menta_ lJ?t_e_rno,

para o Ofício necessárias para ·a promulgação
do decreto legislativo.

nA S/54, -de_ 1990,
f-el at í v o a
P.l e i to db' Governo do Estado oa

Bahia.

Sobre a mesa, projeto de lei
que será lido pelo Sr.
1-"Sa 1 a das Sessões, 22 de_ no- secretário.
vembro -Oe i99o. -Iram Saraiva
- Od_ac_i r Soares - Mauro BaneÉ 1 id.o o seguinte
vides-- Nelson WedeKin- Cha-

Marco Maciél.
gas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)- Os requerimentos
liO SR. PRESIDENTE (Pompeu de

dos

serão

do Di a,

':'os

incluído_s em Ordem

termos·

255,
1nClSO
Interno.

O SR.

SoUsa}

do

art-,

I.;):I dO Regime"nto

PRESIDENTE (Pompeu de

~Sobre

a mesa,

reque-

rimento que será- lido pelo Sr.
1.Q Secretárí o.
__ ..

É lido o seguinte

REQUERIMENTO NO
DE 1990
Requeremos,

444,

fundamentados no

art. 152 do .Reg 1menta Interno
d!? Sen~da· Federal,_' a ___ Pf'"O_rroga~
çao a te 15 de dezembro· ljo·"cor-rente,
do
prazo __ c_oncec:;:Hdo à
Comissão Par 1 amentar ·cte I nqué.:..

rito -destinada a.-·examinar ·t,.s·
critérios, as posslveis- irregularidades
e
os
e·fei tos
sóci o-ec·onõmi.Cbs Q.ê_,_ çii Spensa e
colocaç~o
em dl_Sponlhi! idade
de serv1 dores, da ext 1 nçao d-e_
cargos e . ern_pregqs, , _repartições. autarqu1as e empresas,
no âmbito d~ .. aom_i n:t?trçrção pú-:-bl ica:- cia. l.!n_iao, di reta,
ind1reta e funda-c i on·a 1 . ' · ·
Senadores Oziel Carneiro Francisco Rollemberg- Mansue-

to de Lavor - Alberto Hoffmann
- Lourembers Nunes Rocha
Mauro Benev1des -Cid Sabóia
de_ Çarvalho- Marcondes Gade1ha - Pompeu de sou'sa· - AntPnio Alves de Queiroz - Leite
Chav~s
- · _ ~..lu tahy Maga 1 hães Lourtval Baptista -' Maurtc;o
Corrêa- Meira Filho- Affonso
camargo -- Antônio ·Lu·; z Maya
Almir Gabriel -Chagas Rodrigues- severo Gomes - Wilson
Martins - ~..leão Nascimento Afonso Sancho - Nelson· WedeK;n
- Vosé Paulo BlSol.
O SR., PRESlDf_NTE .(Pompeu de_
Sousa_}_:- O __ reqt,J(;!r i_mer\tO 1 ido"
contém -Sub5Cr1Yores em tiúrrierb1
suficie;nt~. para ,·_ pro_rrogaçãti·
~utom*ti9-a.
do prazo concedido
a com1ssao.
·
à'·
O
expedi ente
vai
pub 1 ·; cação .

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sc;>usa) -·Sobre ·a .m_és_a,
requer 1 menta que ser é 1 i do pe 1o sr-.:
1J<.secretário.
-,~
.,.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO NO
OE 1990. ~.
Requeremos
mos do art.

445,

urgência nos

33?. c,

do

ter~

Regi-
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NO 214, OE 1990
condi c 1o ria -a-- ; fl1)ortação
de produtos químicos à permissão do seu uso no país
de.ori!;Jem.

SOusa-) .... O requerimento 1 tdo
seré. vo·tado após a Ordérri do
Dia, na forina do art. 34,0, in-·
c_J so II~, do Reg'imento Interno.
.a mesa.~ offcio que será
pelO sr.- 1 A ?ElCretát'-i_p.

.Sobr~

1 ÍdO

o

Çor19reSso Naci onaJ

çl;ecr~ta:

.. -"'-.

Art. 1~ A importação de qualquer produto _químico estra.n-:{ 1 ido o seguint-e.
geiro é sujeita à comprovaÇão,
a't_l':'.pvés _ de_ certificada __o_f.L::-_
SGM/Pc5.77 /90
c_ial, de que Seu uso _é legal.;.
Bras í 1 i a, 21 de novembro- de mer:te autoriza_do no país de
or_lgem.
1990
P·à·ragréff_6 · o--:-n-;-co. o certifica- do oficial de __ que trata es-te.
TennO-Ef 'hõnr-a-- de enviar a artigo terá validaOe de. S?}$_
a
partir
de
sua
Vossa Ex,Çelênc_i~. para os 1'in_s meses,
cor:fS.titüC1onais~--o ··inCluso emissão.
Pr<oJeto de decr~etQ_ -'le1f-isla-ti"~
__ 2-"- - Deritf-0- - de
.60
VCl•- qUe
"aprova O textb cfa· Art.
Conve-nçao- _ri_l:! 1 46. da _ organiza-- (sesen:ta) dias. o __ P_ode_r Execução Tnte'rnã.Ciohal do- Trã.balh~o tivo regulamentará a Pfésente
normas
- -o1T,- Sobr-é Férias -· Reinuhe~ra':.. lei, estabelecendo as
das Arlüãí s--;-- ãà ' Gen"te dO. Mar, de fi se a l_i zação.
adotada em ·Genebra· _ etfr "1976~- Art_, 3;'-"E:Sta léi __t;n'tr:--a em yidurante_ a 62~ Sessão -oa· c-6h-ferência- - Ihternacional
··da gor na da ta de sua_ puQJ j çação~.
Traba 1 htl". ..
· ·
--.
A-rt. 4.r2 túwo-garo":..se as dispo·
Aproveito e oportunidade para s i ções em _c_pnttár 1 o.
renovar a Vossa
E·xce1'ênciaprotestos de est-ima e ap-ré;:o·.
_-_,.!JUSt i f·tcaÇão
· de
Deputacto_ Paes
Andrade, Presidente d_a Cáma-ra
Alguns paises Permitem a exdos D~putado-s.
·
--pOrtaÇão de produtos qufmicos
fabr_i cados
por suas i_ndústr1as, mesmo que eles não seAprova·- o texto da conven- jam 1 icet1ciados para uso denção nQ 146· da Organização tro de suas fronteiras. - Essa
Internacional do Trabalho - prol b i ção do enip-regO 1 nternb
OIT, sobre Férias Remunera- as vezes_at1Dge produtos antes
das Anuais da Gente do Mar, licenciados_- como é O çaso de
agrotóxi cos ,_ que se
reve1 am
adctada em Genebra em 1976
durante ·a s2a Sessão dá muito pernicios·os ao meio ambiente-;
mas
quase
sempre
se
Conferênc;a
Internacional
dirige a fórmulas de drogas
do. Trabalho.
ainda não S\..lf"icie.ntemente teso Congresso Nacional decreta: tadas_ e que, Por isso,_ não
pr.eenchem os r~quisitos_-exigi
Art .• 1,-~ '"F
~=;;r-ov~do_ -~-:·'t-e'x-tO do_s pela§ normas das nações
Neste __ caso,
os
da Convenção D~ __146 da Organí.:.. produtoras.
zação_ ~t_"lter.naclonql do Trab.21- países que impor-tam funCi o"nam
como
cobaias,
submetenOo
Suas
1ho- OIT; sobre Férias· Remu·- a
·riscOs
neradas Anuais da Gente_ do populações
Ml!-J: ~- a dotada em- Genebra- em- de~necés~ár i os_. no -_que_ tange à
1976,
durante ~ ô2~ Sessão da- sau.de .e a segurança.
Conferência Internacional do
o obJ et i v o deste projeto é
Trabalho.
-co.1oca;_r o· Brasil
no rol dos
ArL -2-"-- ~ste decre"to legiSla--- Cjue não ace1tam_ produtos quftivo e_o1;r~ em v_igor na data de mi.cos não 1 icenc_iados nos paí_sua publicação.
- ses produtores. como ali ás ocorre com a malorla das nações
desenvolyidas.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - A Presidência comuniSala das Sessõesj 22 de noca ao Plenário que, com refede
'1990-.
rência ao expedi en-.te
f1 do: _ vembro
Senador
Severo Gomes.
tomará
as
providências
Senhor Presiden-te-,--

7

-~,~--...--;,..::____

;'da:
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(Comissão

conômicos
Terminatfva.)

O SR.

de Assuntos E'Decfsão

PRESIDENTE (Pompeu de

SoUsa)- O.projeto lido será
publicado e remetido à comissão competente. (Pausa.)

De acordo com o dispositivo
no art. 91, § 1~.
inciso IV,

do Regimento Interno, a presidência,
não havendo objeção
das lideranças, determina que
o Projeto de Lei da Câmara n~
82,

de 1990,

1 i do- na seSsão do

dia 29 de outubr-o p~óximo passado, terá apreciação termina-

tiva, na Comissão de Assuntos
Sociais, -por -ter r-e-cebi-dO-o
mesmo tratamento- na Casa de
origem.
·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - O Sehhor Presidente
da República edítou a Medida
Provisória n~ 266, de 19 de
novembro de 1990, que "dá nova
redação aos arts.
144.
159 .A
163 -e_ 21 O do Decreto-Lei n
7.661. de 21 de junho de
1945
{Lei de Falências)" ..

De acordo com as indicações
das
1 i de ranças,
Ti ca
ass 1m
constituida a
Comissão Mista
incumbida
de em i t i r
parecer
sobre a m?ttéria:
SENADORES
Titu1ares
Humberto Lucena
Cid Sabóia de Carvalho
José

Fogaç~

AfonSo SãhChO
Almir Gabriel
Albano Franco
Maurício Corrêa
Suplentes
Mauro Benevides
Nabor Uúni·or
Ronaldo Aragão
Carlos Lyra
Má ri o ·cavas
Roberto Campos
João Menezes
DEPUTADOS
Titulares
Osmundo Retiouças
Luís Roberto Ponte
Fernando Gasparian
Benito Gama

m

Novembro de 1990

É positivo também, Sr. Presidente e srs. Senadores, 6 fat_ode o Senhor Presidente Fernando
Collor acenar
para
um
diálogo nacional.
s~mpre oportuno ressaltar a
importância
do entendimento. Pelo en-tendimento, pelo diálogo, pelaconversa,
pela negociação
não_ no sentido rasteiro~
mas
no senti do_ a 1 to da expressão
-, p_odemos encontrar a tãa __ almejada safda para os impasses
econômicos e sociaiS- já _não
ma}s.
graças a Deus, institucionais -que o Brasi __l
tanto
deseja.
-

Mussa Demes
José Serra

E

José Fernandes
·Suplentes
~estar

Duarte

L'uiz Alberto Rodrigues
Asdrúbal
Ney

Bentes

~LOR_~S

José Lins
_Sau 1o Que i roz
EXp_ed i to Machado·
De acordo com a Reso 1ução n~
1, de 1989-CN, fica estabeleci-do
_o .seguinte calendári_o
para a tramitação da matéria:
Dia 22-11- designação da Comissão Mist2l:
Dia 23-11- instalação da Comissão Mista
Até .26-11 -prazo para recebimento de emendas. Prazo para
a Comissão Mista emi.tir o parecer· sobre a admissibi.l idade

riiâ 5-:-12-- -PrazO. fit1_al da ComissãO-Mista
·
·
Dia 20-12 - Prazo no Congresso Naci ona 1.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Passa-_se à
oradores inscritos.

• 71l53

1 i sta

de

Concedo a_ pa 1 avra _ ao nobre
Senador Mansueto de L.avor.

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB

PE.
Pronuncia o
seguinte
-discurs-o.)
Sr, __?.residente,
Srs. senaC:Io_r-es,
o· Presidente
Fernãridõ C011or- falou à- Nação
ontem, através de uma cadeia
de rádio e televisão.
Crei o
q"ue. é oportuno, nesse
momento,
a na 1 i sarmos _:o · teor
desse pronunciamento·. oe antemão, dizemos que é
bastante
positiv·o
a
autorida-de máxima
do Executivo federal sentir a
necessidade periódica de levar
uma mensagem aq povo,
de dar
exp-r i cações
e de expor as razões d_a sua atuação
à frente
cto· Governo_,_ Tal gesto faz parte do exercício normal
da

demoCracia.

Quando a autoridade não tem o
que dizer,_ ou não se sente obrigada a dar ex'pl icações, vêse que é
um _sintoma
já não
mais do exercício da autoridade, mas do próprio autor i ta.rismo, autoritarismo que espera~os seja uma fase
ultrapas-sada
efn
nossa
história
político-administrativa.

Agora,
a Par
desse aspecto
posit1vo, é preciso considerar
que
o d1 scurso do Senhor Pres-1dente. Fernançto Collor .. não
deve resumi r-se à_ retórica e·
às boas intenções sem qualquer
1 i_gação com à _re~ 1 i c;iade do _Governo e do Pais. Em outras pa1avras ,_ o Presidente. no vf de_o. -apresenta-,s_e à. N·ação. -como
um
ater
e
não
como um
estadista.
O
Presidente
convida
ao
diálogo, ressalta a _ fmp6rtância do entendi_mento. Isto seria muito posi_tiva se fosse
confirmado pelos atas. Aspa1avras ter 1am. v a 1o r_ se
fossem
sinceras. Q_ Ex_ecut i vo precisaria,
para
fazer
crlVe1
sua
disposição de di_á 1qgo _ com o
Congresso,. por exemplo, d"e1xar
de atropel.â-lo
em suas deci'sões, manter
as pos_i çõe~ de
seus líderes no cOngresso, não
ut i 1 i zar
pressões .
pouc_o
democráticas nas votações- etc.
Faria jus c _.(ioverno a
algum
cr:éd1 to-. se não "uSaSse _o. expedi ente das medi das provi sórl_as
em .desacor-do. com a Co'n'st i tu 'L~
ção Federal, Valéndo~se do po~
d_er de atr-ação .das· benesses do
Exe.c.ut i v o e. fazendo ape 1 o_· a um
mandatQ popular que não é mais
l"egftimo do que o_ d_qS-'---. membros
do Congre_sso Nacional-. Oiss_n ·
usou e abusou o Presidente da
Repúb U ca,
mormente
nos pr i meiros meses de
seu mandato.
Conseguiu,
da parte de muitos
no-- Congresso Naci ona 1 , __Q___cheque branco que exigia: obteve~
o não só d.os mais de_CülradoS
goVernista.s,
mas
tambéiu de
mu_i tos outros
parlamentares
que pr:-eferH·Bm não cr~iar qual:q_uer _obi c e, qo_s pro_g_rama_s dQ
Executivo,
inclusive para que
este não viesse depois alegar
que o fracasso desses programas decorre~ da f~lta de aprovação_ total -repito, total-,
ao pacote de medidas
fabrica_das
no âmbito do txecutivo e
sem audiênci.a das
forças
representativas d~ sociedade,
o - quadr_o em que estamos não
poder i a ser ma i:? _ surrea 1 'i sta.
o
Presidente Fernando Collor
t'eve _do_ Congresso_ _ Na c 1ona 1
muito ma1s apoio do __ que merecia o
seu p_lano.
Depois_ de
oito meses* quando fica claro
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quais vêm f_omentando, antes de
tudo, o desemprego e piores
condições _de barga,nha para os
assaJariados, em termos de remuneração,
de---# condi Ç5es de.
rando o País, então o Chefe do trabalho etc. E e em cima disExecut-ivo vem queixar-se dian- so que
o GovernO _recorrie_noa_ ·e
te da Nação, cada vez mais impõe a chamaaa lfvre negociaprejudicada, de que lhe está ção de s~lários,
por sinal
faltando apoio, de que ele também apregoada no discurso
trabalha,
de
que
outros de que e~tamos falando.
(quem?) o criticam, e que os
3)
"A situação era ca6t_i_ca",
que
criticam
não
sabem
trabalhar.
diz Collor referindo-se ao que
recebeu
de seu antecessor.
Esse tipo de discurso não tem Esta talvez seja a única afirqualquer seriedade, e não de- mação verdadeira de seu recenveria
· merecer
sequer te pr_onunciamento. Entretanto,
comentários, não fora o estaPo o_ que· -interessa é que a si t_uade coisas a que chegamos,- com- ção tornou-se âHida mais
caóo povo deste Pals massacrado e tica após oito· meses de Plano
ao mesmo
te_mpo vi 1 ipendiado Collor. A administração públ i-injustamente por esse tipo de ca foi ainda mais desOrganizadiscurso difundido aos quatr-o da do que já estavâ. Mals graventos
pel_a
_ comun1 ca!Tão ve qué isso, a prodUção, que é
soei a 1 •
Faz parte da di nâm1 ca aQUilo com que-se
alimenta o
desta, ou de sua inércia. que povo e com que se provê os de-~
qualquer fala proveniente do mais benS e _se.rvíços de que
Executivo, ate-mesmo de esca- necessita, foi sendo-brutallões menores, atinja a amplas- mente
reduzida,
em
camadas do povo. E o pior é c_ofisé.Qüêric i a das po 1 f t _i cas elo
~ue
a este não chegam as_~~ _ Governo. _o Presidente denunc·i-a
zões verdade i r·as -de por_ que os poderosos, reclama dos carele tem de sofrer cada vez téis, mas deixou que as granmais, e ainda ser tripudiado, des-. empresas que càntrolam ossempre com novas explicações e principais mer,çados continuasfalsas desculpas por parte da- sem a elevar seUs preços relaque-1 es que, seja por i ncompe- tivos, o que s6 podem fazer
téncia, ou seja lá por que di mi nu indo sua produção. __ COrDfor, o constrangem à miséria isso ganham mais ou o mesmo
crescente e avassaladora.
que antes 1 e. quem sofre é a
maioria da ·população. ·que o
Sr. Presidente, Srs. Senado- Presidente diz defenper. o que
res, o Bras i _1 neces_s i ta de Co 11 o r fez fo 1 acab·ar - com á
sinceridade por parte de seus ffxaç~o governamental de prehomens públicos. oue contri- ços, que era um fnstrumentobuição pode vir de um Pretenso discutfvel ·e muit.o mal usado_,
apelo ao entendimento, prece- mas nada pós em seu lugar que
dido por _tantas.medidas que só a~udãss~ às ·metas...-de uma polipodiam acentuar o descalabro, tlca econômfca- decente: elevar
e que cred 1 b i 1 i dad.e pode ema- a prOdução-·· e estabf 1 izar os
nar de afirmações .como as que preços -e- posS1bl1 rta:r a elevao "Senhor Fernando- c·o 1 1 o r acaba ção dos sa]ários reais.
de fazer em seu discurso? Ve_O
·_·_9ue ~ aconteceu
foi
o
jamos algumas delaS:
contrario-: os sal~rios reais,
11
1)
Mantive-me imparcial nas que já eram ~orriveis, espedisputas estadu"aís~·~. Ora, são cialmente os das camadas mais
numerosas e impqrtantes as in- modestas
e
amplamente
formações em~ contrário, que m21_joritá.rias
da população.
vêm dos prtnCipa1s-estados em t-Ornaram--se
a i nda
ma fs
que se está rea 1 i zando o _se-_ i~ftmos~
gundo turno para a escolha dos
Mais lamentável· ainda· é o
governadores. Em São Paulo, em
Minas Gerais, no Maranhão, en- fato de que se ·estendeu.- t:.ofno
tre outros estados, rela~am-se nunca ·o campo das privações e
as atividades de p~líticos do da mi séria impostas ao povo
PRN e outras agremi~ções liga- brasileiro, em nome do sàneadas ao Executiv-o federal a a- mento· das ,f_i nanças públicas;
cenar com copiosas verbas fe- mas estas estão a i nda mais c-aderais para as loca] idades cu- óticas d_o que as dei_>ÇpU a
jos prefeitos se alinhem com inqual ificáyel. __ _
·gestão
anterior. A_ divida pública inos candidatos do Plana1t9~
terna Cresceu em termos reais
2) " ... estar ao lado da mai- (não adianta apresentar só a
oria da população brasileira, chamada dfvida junto ao merca~
énfrentando
sem
temor
os po+ sem considerar a carteira
poder:osos .. *" Não é .; sso. Srs. do- Banco Central e o que esta
senador'e~.-.
que· -se "depreende esconde). Es.;l:as ··contas o Exedaquilo que o-Governo denomina cutivo
tem
o·
dever
de
àa sua política salaria-l, nem apresentá-1 as · cl arà,mente
aquil.o que resulta das politi- Nação-: Esta tem de saber a que
cas
depressivas,
tanto
a passivos corre~ponde cada um
monetária, quanto a fiscal, as dos ativos que o Banco Central
e evidente que esse plano não
tem qualquer possibilidade de

sequer deixar de agravar os
terríveis impa-sses econôrnicos
e sociais em que se vai encer-
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v~:i acu_rnu 1ando sob a f<:>rma
de
t1tu1as Oo Tesouro Naclonal. o
essenci a 1 é qu-e o. rnBSmo. Goyer:no, que ataca verba 1 mente _os
caftéis, continua a suste~tar
os lucros dos conglomerados
bifncári os às_ cus'tas do _Tesouro
Na c i ona-1 .
Permite- 1 he"- -assim
viver ã larga, sem praticàmente financiar qualquer atjvidaCie produtiva; e aihd_a ~dlantou
~
esses_conglomerados, com e~

~~ 5 ~~:~o~ng~ei~i rg; -~~~z~!~~~:

rarn à classe média e às pequenas e méd_i as_ empresas, para
que produzissem, dessem emprego etc.

_'O- Exe_Cut·t vo fez a i nda a gran~
de encenação da dívida e>;t~:r-:-
na; pretendendo pagar menos
juros pela d-íVida de médio e
longo prazo~ aos bancos comerciais_externos. Não mencionou
os
_-demais tipos_ de__ dí-vida
e~terna. E. n~o _tocou no
principal da questão, que é a con~
di_cional idade _que se impõe ao
País _e que o lãva a -_praticar
políticas suicidas,_ em .troca
de suPostos alívios no pagamentO__ a-os
ct'édore·s
estrangeiros. Omitiu u-ma terce i r_a questão wa i~ i nteressan~~.do q~e aquelas que levanta:
qUe continuou _a desordenar a
economia e a tõrná-la ·mais
SUI:!_desenvci 1 v i"da. 1 nc 1 us i ve Com
a supresSão de investimentos
minimamente ind.is];;>'ensáv"eis_ das
estatais,
mesmo
açumvl~nõo
rhais deUS$ 8 _bilhões em ju_r::_qs
a.trasados na dívida externa.
Moveu guerra sem quartel às
estatais, asfixiando-as de .to~
dos os modos para j ust i f i_car
_sua - 1 i qui dação. Na_ rea 1_ i da de
está 1 iquidândo · ã substância
da economia· -_br?ls_f 1 e i r a. como
·exemplificam~as demissões e
o
corte
de
in~es~ime~tos
na
Embraer._ Todos os países que
têm indústrlas çhaves,_ como
essa, com empregos relativamente bem_rerouner~dgs. emprego
de tecn_ologi a flexivel, ·técnicose engenheiros bem qualificados. trata de nelas injetar
os r~cursos - necessários. para
que nao saiam do mapa. Apesar
da apreciável carteira_ de_ encomendas, _faz-se que a Embraer
tenda a perder_ participação no
mercado, supr1mem-se atividades

de manketing indispensáveis,
cg.mo: a participação na exposf_ça.o de Le_ Bourget etc. __ -Apenas
um exemplo;_ entre tantos, de
1 iquidação de .. -Qualquer
coisã
que puxe_ na d_j_reçãp çJe_ªlQUm
desenvolvimento para o -Pa1s.
Isso· nos 1e v a_ a__ ma 1s Lima (;la~
afirmações
d1sparatadas
do
discurso p_res"Ldencial.
4) "Estamos abr"indo· ·a nossa
economia para definitivamente
colocar o"Br.asil en~re os paf:..
ses do Primei fo Mun.do". ora,·
Sr. .Presidente, Srs. Senadores, diante da realidade em
que estamos, isso já é abusar
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do humor negro. O tempo não
permite desta vez discorrer
sobre os absurdos daquilo que
se tem denominado polftica industrial do atual
Governo.
Limitemo-nos, pois, a apontar
três erros numa só frase:
1)

sem mUito peso,
M;:3,s depQis
houve a confirmação do fato.
Realmente,-- esses funcionários.
em boa hora, .. porque eram ser-vidOres que estavam fazendo um
trabalho
importantíssimo pela
televisão,
haviam
sido
um pafs não pode entrar no demitidos. Foi preciso uma bePrimeiro.Mundo pratfcando po- néFica cãmparihã" eleitoral e um
1 fticas
econômicas que s6 fa-- benéfico candidato ungido pelo
zem subdesenvo-1 vê-1 o cada
vez Palácio do Planalto para que
mais; 2) uma abertura comer- tivessem o direito de regresso
cial
indiscriminada,
como a no serviço pOblico,
atendido,
que pretende o Governo em nada portanto, por via ele-itoral.
pode ajudar o Bras i 1 na_ so1 u- Isso significa que há uma
ine·-f"'ão é inteiração de seus problemas, e, dadO terferência.
o que está acontecendo com a mente vazia essa denúncia
de
indústria brasileira, só pode interferência do Palácio do
acelerar a destruição, em cur- Planalto, portanto, do Governo
so,
de grande parte dela; 3} do Presidente Fernando Co11or,
nem essa abertura o Governo nos processos das sucessões
rea 1 i za, não por fa 1 ta _de von- estaduais.
tade, mas, simplesmente, por
lncapacidade:
a economia nas
Já Que falei em Ala9oas, sem
_Exll,
condições atuais não obtém, pedtr permissão a V.
nas exportações. __ remuneração desculpe-me pela ousadia, concedo-o
aparte
a
V.
Ex~
_
para cobrir o déficit de serviços,
e muito menos para aumentar significativamente àS
o Sr. ~oão Nascimento ~ Agraimportações.
E agora está pa- deço a v. -Exa, Senador Mansuegando menos da divida externa to de Lavor. É justamente-com
do que terá que_pagar em fun- r·e1 ação a A 1 agoas que gostar i a
ção do acoLdo que procoFa com de,
neste aparte, ·dar um tesos credores. Finalmente: antes temunho da minha pessoa com
de ter havido_ t·empo para que a relação
ao
pleito próximo
abertura faça algum éfeito, a passado_. Com relação às c r l tidesvalorizaçao cambial e o fim cas que o até ent.ão l fder,
Rénân- Calheidos superávits comerciais _já hoje ex-líder
fez ao nosso Presidente,
são duas realidades à vist~ de ros,
quem tem olhos para ver.
- gos'tãr 1a dei d fZér a V.- Ex li. que
partic-ipei
ativamente da camQuando o Presidente reforça o panha em Alagoas. criou-se um
seu dis_curso, dizendo que foi c Tinia não mui to bom, porque
e que está sendo, um magistra- eram dois amigos do Presidente
do imparcial nas sucessões es- que estavam participando da
taduais, poss i v e 1mente não t.i- eleição do Governo- -do Estado
vesse conhecimento~- ou
não e, por conta disso, realmente,
quis conhecer,
no momento em o Presidente não interferiu na
que falou d_o_s episódios nós campanna em seu estadO: ·ranto
estados, como, por exemplo, no ~ue, às vezes, ficamos preocuMaranhão, e
na sua Alagoas. pados quando ouvimos ou quando
onde chegou ao clímax a par- lemos algumas crítícas com recialidade e ·talvez até mesmo lação
ao
Governo Federal,
os atas reprováveis e ilegais principalmente quandoessas
da fraude. A tal ponto que o críticas - não me refiro a V.
4
estado do Presidente corre o Ex porque se i que V. _Ex a está
risco de yer anulado o primei- fa-zendo- uso desta tribuna baro turno__.das eleições para a seado em fatos divul-gados pela
sucessão estadual, e ainda ter imprensa
foram fe_i.tas como
que se realizar dois t_urnos. as do próprio Renan Calhefros.
porque o primeiro não teria Gostaria de dizer a v. Exll que
validade por ter s·ido inquina- sou amigo pessoal tanto do Dedo de fraude.
putado Renan Calheiros como do
candidato -Geraldo
Bu1h5es.
o sr.
Uoão
Nascimento Nesse episódio de Alagoas, o
Permite-me V. Ex 4 um aparte?
Presidente da República foi
inteiramente imparcial
e em
O SR._MANSUETO DE LAVOR- Já nenhum momento ele ficou ao
concedo o aparte a V. Ex~.- com lado de quem quer que seja,
muito prazer,
porque estou me até porque quem mais ficou --ao
referindo ao estado- do eminen- lado de Renan Calheiros foram
te Senador.
os ministros do Governo· Fernando Co11or e,
de repente,
O Maranhão tem comprovadas, e por culpa ce- uma eleição na
se diz comprovadas
porque. qual • ele não saiu vencedor,
pelo menos no episódio da Fun- quando ele acreditava ~ue o
tevê, quando setecentos e tan- seria,
vieram as criticas,
tos servidores foram readmiti- provando, mais uma vez, que o
amigo
pe-ssoal não estava
meu
dos por influência de um "candidato ligado ao Palácio do preparado para disputar a ePlanalto issO foi
comprovado leição no nosso estado.-Cóm
realmente como foi denunciado relãçãO àS crfticas.que se fapo~
um candidato contrário, zem do Governo Federal, gostapoderia aparecer uma denúncia ria apenas ·de coloca r um adenL_
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do a esse aparte: ·é mUito importante, quando os opositores
fazem cri'ticas,
que elas venham _somar. vérihari'i aJudar no
entendimento
nacional.
ACho
que foram vá 1 i das. Eu·;-- por exemplo,
assisti
à crítica do
Deputado -Amaral Netto, na Câmara, é julguei-a válida. porque é impo~tante que oS pblí~
ticos tomem assento nesta Casa
e no -congresso·; ---não apenas
para defender ou fazer oposição, mas principalmente as liderançás são importantes quando elas dizem a verdade, quando elas assumem a verdade, no
Governo ou fora dele.
Então,
meu ámigo SenadOr Mansueto de
Lavor, pela admiração que tenho. pelo trabalho que V. Ex.a
vem _fazendo nesta Casa, poss~
garantir_ a V. ExA que em Alagoas o Presidente
Fernando
Collor não tomou partido em
nenhum momento com relação a
candidato a ou b. Isso
posso
garantir a V. Exa, porque particlpei
da campanha_ política
em Alagoas. Infelizmente;
essas criticas não sei a quem ou
como e 1 as de.vem ser di r i gi das,
mas posso garantir isso a v.
Exll,
porque
parti ci_pei
do
pleito.

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Se·

nadar João Nascimento, c1t_ei ocaso de A Tagoas, ·entre outros,
mas é i ntelramente protede_nte
a informação que V. ExA traz
de que não houve preferência
ou parei a 1 i da de d.o Pre.s i dente
da República, no-caso de
A lagoas, porque eram doi_s amigos,
até então.
que disputavam a
eleição. -Seria dificílimo para
Sua Excelência, seria_até contraditório .e contrapFoducente
que tomasse partidO. Mas _isso
não quer d 1 zer, no_ -casc:r de Alagoas, que realmente-não houve
fnter_ferência por parte de
segmentOs do Govern6 para um
ou para outro candidato. E é
e~~e
o repàro -que se está
fazendo.
---Eu diria apenas que, ·na realidade,
quando o Presidente
diz que não interferiu nas sucessões estaduais, talvez tenha· sido realmente essa a sua
intenção.- .Não estou- -discutindo
a questão de intenção, mas os
_fatos ocorrem de maneira diVersa.
pór exemPlo' no caso-do
Maranhão ou de São Paulo; onde
um dos coordenadores da campanha do Sr. Maluf é o sr.
Leopoldo
Co1lor;
irmãodo_
Presidente. Mas ele tem todô o
direito!
Não estamos negando
ao Presidente, nem a seu
irmãO, nem à sua esposa. que tomoU partido por um dos- -candt-datos, dec~?rou seu _voto.Nã-o estamOs absolutamente negando o direito dessa participação no processo, porque são
cargos políticos.
Afinal
de
contas, não são membros do Poder Judiciário nem das Forças
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Armadas que, por disposit1vos
consti tuci onai s,
não
podem
parti c i par
. do
processo
eleitoral.
Essas autoridades

podem

e

às

vezes

até devem

participar. O gue não se admite é a col_ocaçao da máquina do

poder, do recurso público a
favor
desse
ou
daquele
candidato.

o que houve no Maranhão, segundo dados não apenas de jornais, .mas trazidos a esta Casa
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fendo não é apenas o diálogo
dos partidos que dão sustentação ao Governo, ao Executivo~
eu defendo. também que a Oposição_ .procure dialogar com o
Executiv-o sem aderir,
sem se
deixar
levar
pelOs Qestos
cooptativos. Isso nós não podemos aceitar.
Oposição ade~
rente,
0Rosição de fachada.
Oposição é Oposição, e Governo
é Governo._

E, acima de OpOsição e de Governo existe_ algo que se chama
Brasil, existe algo que se
chama
povo
o
qual
representamos. Dàí, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
considero bastante positiva essa
disposição anunciada pelo Senhor Presidente Fernando-callar de retomar o seu diálogo
com o Congresso Nacional, a
começar pelas lideranças dos
Vamos ao caso do diálogo do partidos que lhe dão sustentaSenhor Presidente da República ção e, quem sabe. depois um
com o Congresso Nacional. Esta diálogo também democrático, um
questão V.
Ex~
antecipou, e diálogo' em termos elevados,
ela constitui como que o fui- com nós outros que fazemos ·oera deste meu pronunciamento, posição ao Governo nesta casa.
Porque se o Presidente não saNinguém,
em sã consciência, be, é preciso saber,· e mais
pode negar . que,
no sistema uma vez estamos repetindo, não
const-itucional
em vigor,
o nos recusamos a conversar com
Presidente da República não o Presidente da República, com
necessite dialogar com o-con- qualquer
autoridade
da
gresso e vice-versa, isto é, o Repúb n ca , _ Não _queremos que o
Congresso também_manter um bom plano do Executfvo se _desmororelactonamento c_om o Presiden- ne por causa desse entendi~en
te da República.
to- de todas as for-ças_ aqui .representadas
com_ o
Poder
Se __ não nos esforçarmos· para Executivo. Agora, ai mais uma
isso,
na situação do nosso vez existe uma distância entre
presidencialismo, que é híbri- o
discurso
~
a · prática
do, que não é mais um pres i:: presidencial.
E forçoso recodencialismo puro, .com o con- nhecer isso,
Sr.
Presidente,
gresso
recobrando
· parcela Srs.
Senadores,
que há üma
considerável de suas prerroga- distância~ O Presidente acena,
tivas de Poder soberano, auto-- já está almoçando com seus 1 f;...nome portanto, --e não de mero deres, já os está chamando ao
carimbador ou homologador dos Palácio do Planalto; quem sabe
atos do Poder Executivo, como já está mandando _a ministra
foi durante algumas décadas. ser mais comunicativa com os
Ninguém em sã consciência pode parlamentares, e essa história
deixar de aplaudir essa tenta- de. dizer que não aceito_isso~
tiva do Presidente da Repúbli- não
aceito
•quilo
_e
ca de retomar um diálogo in- incol':lvál1iente.
Então, · quem
terr_omp i do
com o Congresso sabe? Mas falta algo muito
11
Nacional. Ai vem: Mas sua 1mportante: _,é preciso que o
Exce 1 ênci a
não
interrompeu Copgresso sej~ -~respeitado no
esse diálogo". Quem está di- sew papel
de p·oder autónomo.
zendo _isso não sou eu, .são os Pelos ges·tos que,
até agora,
1 i deres _do Governo não ex- não_ foram suprimidos._ o __ Pres,ilíderes.
como é o caso do De- dent"e FernandO Col ror -de Mel 1 o
putado Renan Calhefros. Não se empurra o Congresso - o Senado
trata de ex-1 fderes-, trata-se e a Câmara --contra a parede.
de 1 i deres do Governo,- de 1 f- Quer conduz i -1 o como se conduzderes de partidos que dão sus- Um rebanho de cabras ou ovetentação ao Governo ne_sta ca-- 1 has para· qua 1 Quer parte. Um
sa, que recl-amaram de público~· dia, o dono ·conduz_ as suas oNão foi um cochicho de corre- velhas para 0- pasto a fim dedores nem de gabinete, recla- las pastarem e engordarem e.
maram da tribuna. E, não ape- outro dia. as leva para o
nas reclamaram. chegaram, in- matadouro.--, Então·. para- onde o
clusive, a posições de votos pastor ou o dono empurra o recontrários ao Governo,
para banho, ele vai. -·Assim,
faz o
que o Governo despertasse do Poder
Executivo
com . o
seU erro - erro tá t-i co e· erro CongressO. E comO _faz? Faz_gor
pol ftico- de não querer pres- algo que está na Constituiçao,
tar contas ou dar satisfações ~ó que a Consti.tuição é mal,
aos seus a 1 i ades no Congresso~ i_nterpretada, longe do .espiri-.
Eu já não falo n9m aos. parti- to com Que ·se--_ introduZiu no
dOs de f:?pos f ção, ·porque eu de- art.- 62 aquilo que. hoje, se
e depois confirmados pelas autoridades. foi realmente a admissão de setecentos e
tantos
servidores via candidato oficial do Planalto_ Aí, sim,
já
é um fato que está caracter1zando uma influência do peso
da máquina federal em favor de
uma candidatura em disputa no
processo eleitoral.
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chama de medidas Provisórias e
que,
realmente, se tornaram o
verdadeiro instrumento de garroteamento e de opressão do•
Executivo em cima do Poder
Legislativo. Há, inegaveimente, Sr. Presidente e Sr_s.
Senadores,
um abuso inconstitucional na decretação de medidas provisórias. Ou o Presidente Fernando Collor se convence. disso, de que realmente
o instituto das medidas provisórias está sendo usado indevidamente,
está -sendo usado
abusivamente,
ou, então, s_erá
impossível um diálogo conStrutivo,
realmente construtivo,
com o Congresso Nacional.
Sr.
Presidente, Srs. Senadores. a par desse verdadeiro
abuso, dessa verdadeira enxurrada de medidas provisórias em
matéria sem nenhuma urgência
e, às vezes, até sem relevância que se fazia esperer de
algo que fosse uma
iniciativa
legislativa
extraordinária,
nós temos ainda outra negativa
incursão do Poder Executivo
nos assuntos internos.
nas
competêncfas e nas prerrogativas do Poder Legislativo que
não podemos aceitar.
Cito o
caso da tentativa de interferência que ora Surge, ora reflui, na sucessão da Mesa do
Senado e na Mesa da Câmara. Os_
Parlamentares-que apóiam o Governo no Senado e na ___ Cãmara
querem formar 91ocos? Que formem blocos!
E um direito que
os respectivos regimentos lhes
asseguram.
Nada temos a ver
'COm a economia inte·rna, com a
condução das bancadas de apoio
e· de sustentação ao Governo.
São elas que decidem sobre a
condução das suas estra~égias,
sobre a condução dci seu posicionamento nesta Casa para melhor
dar
sustentação
ao
Governo. Os dirigentes~
líderes do Governo, têm todo o di-rei to de condu~ir,
da melhor
mane i r a
poss_l ve 1..
as suas
bancadas. Agora, não podem se
valer de um disposftivo regimental até para dar. espaço aos
pequenos · parti dos,_ porque não
ter-iam condições de
formar
b.ans;adas com J i de ranças. A f ,
entao, formam_ blocos com um
líder único escolhidO --entre
esses pequenos partidos.
Foi
esse o espírito da introdução,
nos re_g i mentes_ do Senado e da
Câmara, _do instituto do bloco
parlamentar, da constituição e
da
permissão . de
b1ocos
parlamentares. Agora, se está
q~erendo aproveitar da permissão da formação de blocos para
quê? Para melhor dar apoio· ao
Governo ou para assegurar· a
participação de pequenos partidos na vida parlamentar, inclusive
com
a
l ideranÇ&
própria? Não! Esta-se querendo_
virar a· mesa naqu'i.lo q!Je é
mais do gue uma praxe nesta
Casa!
Ja se tornou uma norma
cristal fzada pdr anos e anos
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seguidos.
Nos perfodos em que
espezinhado,
praticamente era uma
tolerância, era uma permissão
do Poder Executivo,
era um
penduricalho do regime ditato-rial
só para dar satisfações
talvez à
comunidade internacional, porque eles não-tlnhBm
ou não achavam de dar satisfação à comunidade ihterna. -Pois
bem, naque.l e per f ode __ se_ respeitava o princípio da prOPorcionalidade, e se é proporei~~
nalidade, deve-se respeitar a
posição
do
partido
majoritário. Isso não tem nada
a ver com a
formação
de
blocos.
A questão __ da escolha
da Mesa é
realmente por uma
norma cristalizada, e se não
for escrjta é norma,
porqu~
normas são ou não escritas. E
do
regimento
interno
até
então.
Então, que não se vire
a Me;:;a. aprovei tando_-se disso:
E se o Presidente concoroa com
isso, se o Presidente aceita
este meu conselho de este ou
daquele líder seu, e aqui conheço alguns lideres que são
frontalmente contra a formação
deste bloco para decidir sobre
a Mesa do Senado.

Excelêncfa'· demOnstra que quer
di a 1 ogar com a Nação e com as·
representantes deste povo que
aqui
se assentam nas duas
Casas. Está certo! Comece pelos que o apoiam, mas é preciso cHe9ar aos que lhe fazem
opos i çªo _. Oposição também é
poder e é QOVerno, no sentido
de que,
as vezes, até nós da
oposição, colaboramos mais com
o Governo Oo que os seus próprios áliados nesta Casa, por-_
que os nossos olhos são--maisatentos. Então, o Presidente
precisa ouvir_ os seus e precisa ouvir também a oposição.
Estamos dispostos para isso e
- é claro - esperamos que os
gestos. as- pa 1 avras de boa
vontade do
Presidente,
de
diálog~.
de união para o trabalho, elas se concretizem em
gestõs-. :"em gestos verdade i r-os
de uma situação nova, de uma
convivência nova entre o Podér
EXecut'fvO e o Poder-Legislatlvo. ambos eleitos legitimamente, pelo- processo democrático
d~
eleições livres. Portanto,
sem que nenhum possa ficar em
subordinação ou em subserviência ao pOde_r que o outr-o possa
détnon·strar pelos seus a tos.

Sei do próprio líder do Go-verno nesta Casa, que,
realmente,
não concorda com isso.
Mas, em todo caso. e·ste assunto é como um fogo de monturo,
ora está apenas uma fumacinha,
daqui
há pouco são labaredas
que sobem, que se apagam,
que
se acendem, quando a esta altura, Sr. Presidente, Srs·. Senadores, já_deveríamos te~ encerrado essa discussão, porque
temos assuntos mals importantes para tratar com o Poder
Execut1vo. E se o Po.der Executivo aceita esta virada de mesa, esta subversão das normas
escritas e
consuetudinárias
desta Casa e de todo o Poder
L~gislativo do País,
o Poder
Executivo estaria - e eu digo
estaria, porque não tenho·elementos para comprovar- que essaé a vontade do Presidente da
Repúbl'ica,
mas Sua- ExcelêncTã
estaria contribuindo de maneira negativa para a integração.
que é de se espera~:"___ -""I'Jtre o
Executivo
e
o - p-oder
Legislativo.

Era o aue tinha a-dizer. Sr
Presidente. (Muito bem!)

o Poder Legislativo foi

-en--

sr. Presidente, gostaria,
tão, de encerrar, teria outros
pontos ainda a comentar sobre
o discurso presidencial ...

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa)
Lamentavelmente
o
tempo de V.· Ex A já se .esgotou
há sete mi nu tos.
--

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr.

Presidente, vou anexar âo meu
discurso um texto que havia
. escrito. de análise.
Sr. Presidente, volto ao ponto inicial. Aplaudo o Presidente da Kepúb~ica quando Sua

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - o ºªdido- de v.
Ex~
será- regfmentãlmente atendido.
Conc~do a palavra como Líder,
ao
nobre__ Senador
Odaci r
Soares.

O SR.

ODACIR

SOARES (PFL -

RO. Como LTder. pronuncia o
segui rJte di.s_cu_r_so, sem revi são
do orãdor.) -sr.
Presidente,
Srs. senadores:
·
Mais uma vez, ocupo esta t~i
bUna com O propóSito de chamar
a atenção desta Casa e da Nação para a gravidade da hora
que vivemos. Desnecessário recapitular aqui as díficuldpdes
que o Governo enfrentã. nos
planos interno e externo,-para
conter o inimigo públ fco ·número um, que é,.. sem qualquer dü~
vida, a inflaç&o.
Não f'6Ftou- ii6-P:resfdente da
Repúb1ica aúdâeia para déflagrar o processo de saneamento
da economia·. Se hoje estamos
livres Qo pesadelo da h1perinfl'ação. com suas taxas mensais
de quase cem por cento, certamente o devémóS a essa obstinada ação do Gov~rno.
Eis, porêm, que, nos oitimds
três meses,. a
inflação.
que
ca f r a bru_ta 1 mente desde a posse do Presidente Fernando Caller, volt'a a subir- embora,
diga-se, ainda bem longe dos
nfveis quê-registrara no final
do Gover.no passado. Estamos,
hoje, com algo em torno de 15%
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'e as projeções,_ felizmente,
são de que esse fndfce cá1rá.
Teoricamente, então, tudo est-ar i a bem. Só que há custos
diversos em tudo isso·- custos
po 1 í_t i cos,
econômi cos
e
sociais. o Governo Fernando
Co11or, o primeiro,- -em- 30 anos, a ser eleito pelo voto_
direto do povo, tem _compromisso claro e irrevogável com a
democracia. E~ nesses· termos.
não pode deixar de Levar-·em
conta o sent 1 do de justiça que
precisa nortear a. repartição
desses custos. __ Por isso, convocou ontem, em pronunci ame·rrto_
pela televisão, as lid_eranças
políticas do congresso Nacional, para_que compar~ilhem do
esforço nacional de combate à
inflação e _o ajudem a estabelecer critérios na distrlbut:ção __de sa-crificios.
ou e-r Õ Pres i den·fe da Repúb 1 i ~
ca um mínimo de custo social
nesse processo·, einbora não esteja a seu alcance garantir o
custo zero. _O trabalhador brasileiro tem sido_,_ao longo das
últimas décadas, o grande Sacrificado
na
economia
nacional.
Não gerou a crise.,
mas é sempre o primeiro chamado a pagá-la.

o Governo Co 1 1 o r -es-tá empenhado
em
cor r i gi r
essa_
distorção. Por· tsso, denuncia
a intransigéncia de setores da
área empresarial. que se recusam a reduzir suas margens de
lucros~
que estão hoje entre
as mais altas do_ planeta.
Enquant~
no chamado Primeiro_
Mundo as margens de
lucro
situam-se entre 23% e 30%, no
Brasil elas são em torno de
52%;
segundo
registra
o
Jornal dC1 Brasfl
de segundafeira .,passada, e "jã aqui por
mim observado,
ao- rep·roctuzir
tese de mestrado do econom·;sta
paulista João Eduar-do Furtado.

E não é só:!

Enquanto no Primeiro Mundo o
item salárió-é o que mais pesa
na ~elação _de c~stos ~as em~
presas (na Alemanha chega a
ser quase três vezes _maior que
a soma dos demais custos), no
Brasil
o item saJário é o que
menos pesa. NTsso. estamos ao
l~do
de Banglad~sh, Bolfvia,
Turquia, Egito e India.
ChamO a aterição des-ta casa
para_ uma __ ser_ena reflexão sobre
esses_ dados:
somos o Pais-·
repito - e-m- que ãs empr-esasobtêm · os ma i or-es 11.,1cros do
planeta e, invers_amente, PaQam
o.s salários mãfs · bãlxos: E,
apesar disso, quando mergulhamos em crise, essas ~esmas empres'as d 1 zem que não têm mais
ónde cortar. E __ él í ou ape 1 am
para a indústria da concordata
(que acaba de ser contida por
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iniciativa do Governo) ou
inA oposição
tem também uma com vultosa
sorna de
votos
sistem em
repassa_r
aumetitos missão
a
cumprir
neste brancos e
QU 1 os
para o Conevi deriCl oo·esse_
sa 1ar i a is para os preços.
De proces!;JO:
Càbe-1 he _o dever aa gresso,
quebra._ passam a responsabi 1 i- crítica- mesmo a crfl_:t.ica dll- quadro.
Cabe-nos
~everte-lo
zar publicamente o Governo pe- ra, veemente-. mas-acompanha- drasticamente. E-as dificuldalas dificuldades e~onômicas do aa: de ~reposta
alternat.iva. des da_ hora presente propiciam
País.
- Não basta di _zer
gue essa ou essa oportunidade· de mostraraquela iniciati-va nao é boa; é moS
à população brasi1eira a
A
preocupante retomada
do preciso mostrar por que não é;· consciênci~ de nossos_Qeveres. _
importante,
qua 1 •
processo
inflacioná~io
teve e. _o __ j'nE. is
causa__ i n 1 c i a 1
for_~_
de.. hosso- então a. ação mais adequada.
Estamos
certos de .que o Concontrole- a
crise do Golfo Pressupõe-Se, dentro de Um ra- gresso Nacional está à
altura
Pérsico.
Do dja pa"ra à ('lb-"lte, ciocfn1Q0 elementar,
gue quem da missão que o Brasil_hoje
nossas despesas mensais--com a- sabe o qwe não presta e porque lhe impõe.
Unidos,
senhores,
importação de petróleO Passa- conne_cé -=.o. que presta. Pórtan~ noSsas chances são mai9res.
ram de 3-0~0 milhões de
dólares to_,_ a· crf{fca, para- ser acê.i ta
para 600 milhões de dólares. A como tal_- e para Cumprir pleEra
o que- tinha a dizer, sr •.
econom i a na c i orya 1 não~ p ócfe}· i a ; nailfente sua_ fi na 1 i da de deve Presidente, (Muito bem!)
ev1dentemente,
deixar
de so- estar acomp·anhada -da visão a1-O . SR. PRESIDENTE (Pompeu de
frer consideráveis abalos _de- ternat1~a do ê~ítico.
cot:"rentes
desse aumento-. E1 e
SouSa) --concedo a palavra ao
se ref 1 e te nos
custoS
·de
Até aqui ,
il"fTen i zmente, ta 1 nobre SenadQr Afonso Sancho,
procedimen'tb não_--tem s.ido _co- que _falará.
transporte
e
combUs:tívei_s-e~
como
Líder - do
por extensão,
nos preçoS
de mum_ ao~~--_aaversãrios-- do pres_i- · Governo.
incontáve1s produtoS~
dente Fernãndo Co1_1 or,
dentro
e fóra do .~ConQreSSo. -Suá Ex ceO SR.
AFONSO SANCHO (PFL É inconcebível,
entretanto,
lêncja tem sido alvo mais
de C_E.
Como
Líder
do
Governo.
oue a ess~ problema
de ordem criticas adjétiVêiS -que pro- Pronun"c1a o seguinte discursO,
externa e,
portanto, for;, de pr í amenté ·· suõSi:ãnt i v as.
E.
sem revisão do orador.)- Sr.
nosso alcance -. somem-se
oU- mesmo ness_es casos. ·não--se lhe Presidente;
Sr$_.
senadores,
tros,
aqui mesmo fabricados _e oferece._a-necessária
alterna:. c-om referência às
rázões daS·
tendo como causa tãq-;-soiJiente á tiVa de--~pr_:oced1rilento~-:-vetos presidenciais, ~a intevoracidade dqs 1ucros. E..-c_erto:
gralidade dos Projetas de L~i
que o 1 ucro e a mo 1 a-mestra do
ou:a 1
ó }:lror;~ra·ma -a,-, terna ti v o nAs 47 e 49, de 1990 relaticapitalismo,
mas ~le não pode das ---opoSições?
E
dà vos ao Plano de Beneffcios da
estar dissociado do __bom-senso_. 7 empres-ar-iado?
E
dos Pré\!idência Soéiãl, à Or-Qanisindicatos1_ E simplesmente
i r zação -e Custeio _da
Segur1da_de
Que adianta insistir em mar- aos
jornais e
afirffiar que o Social, e à ed"iÇ:áo das Medidas
gens de
1 ucros a 1 tas,
se o GovernO' não tem· um proj etp de P~ovisórias
nAs 225 e 249,
salientar.- prel ·nni ~
cu~to
será o ..agravámento da desenvo1Vim~11to _pãra: - o Pais,' cumpre-me
cr1se e da_r:~cessa_o _e.• portan- Difíci.l_ éPemonstrar
essa narmente,
que a matéria em
to.- a
inev1táve1
reducãp do_ afirmação.
·
questão, é complexa, envolvenfaturamento das ?mRresas?
do _int.eresse público
da
mais
o Governo está aberto a su- alta relevância, aléro de conNão nos i 1 udamos, sr. Pres i- ~;~estões de seús adverSá r i os e templar ã imp_lantação ç:le benedente • . srs.
Senadores:
sem a1 iados . . Julga o
debate não f·i c i os c_onst j t!.lci o na is. Tanto
derrubar ·c monstrO da fnfla- apenas útf~
e sad_io para o que a
tramitç:ção dO projéto_
ção, não i remos a 1 ugar _a 1 gum, País
mãs
mesmo prolongou-se durante um ano na
além do abismo, Portantp. ven- indiSpensável. Está disposto a Câ_mara dos Deputados.
cer esse _ç;qmb?te não é- miSsão travar
com seus adversá ri os· o
apenas elo Governq, -é dê. tOdos,
"bom_combate", de que nos· T-aC9~heç:idos
os.,.r~_?ul:tados das
inclusive cte seus_ advérS.ário~ .
la,
na Bi"bl ia, o apóstolo· sã_o di scu~Sões np._ CQ...mara dos Depll_Paulo.· E. b ~'bom combate"
tem tados,
a· novo Governo pode,
O SR. ___ PRESIDENTE _(POmpeu de comç pressupOSto
e-- 1e a 1 dade enffm, avaliar melhor as proSousa. Fazendo soa_r,__ª____ çampai;; entre as _parteS_ e
a hobrSza postas inseridas nos referidos
nha)
Nobre Senadõ_r_ Odaci r das metas.
projetes de ·iei e~
no - inlCTO
Soa_r:es~_. __a P:.residência setJt.e-S:e
da presente Sessão Legis1afino
dever
de
advértir V. Ex~
Não
foi por outro motivo que v~. através de suas Lioeranças
que. tendo
s~
inscritO __ para-- o Presidente ·convocou os prin- no
Cong_r:_essso, ·busCou
apoio
falar
como Llder, o seu tempo cipa1s
SegmentOs
sociais ·a para as
emendas
consideradas
esgotou~se _neste momentO.
sentarem-se à mésa de neQoci a-:- necess~ár i_ as
par~
aperfeiçoáçõãs, em·torno do entend1rnento los.
sem.
entretanto,
obter
O SR. OOACIR SOARES - Sr. nacional_ (ou pacto
social, êxito.
Por
seu
turno.
o
Presidente, pedir1?
apenas
a como
_ a_
imprensa
prefere Plenário do Senado Federal, ao
co_mpreensão de V~-- Exll.. porque chamar). Nós. polftic;,os, inte- apreciá-los,
_recon!;1é;eu qye 6não- vou demor_ar.
-gra·mõs
esse processo e preci- mesmo ·sustentava falhas de na'sarnas mostrar mais vigor e 1n~ tureza conceitual e econômica~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de teresse em Seus"deSdobramen- mas optou pela sua aprovaçã~
Sousa) - Como Líder, também V,
tos, Cabe-nos o papel de esti- sem
emendas.
alegando
Ex I:. não pode inyadi r o hQrár-íõ mular -as
1 ideranças ~ociais, urgência.
dos
outros _ Srs.
SenaaOre~.
de ___ âmõf-téç:er
Os ___inevitáveis
Peço a V. Exll- _ que seja br;eye .. choques de interesses. somOs à
O _exame aprofundado da propoalma do e~tendimento. Sem uma sição_ reVelou que vários_ dos
O SR. ODACIR SOARES
Faref ação efetiva da classe Po1 í t i - -di spos 1 ti vos- contrarravé;lrrt p_osisso, Sr. Preside~te.
_ca, o entendi menta tem poucas tulados básicos_do seQuro- so- _
cnancê_s;
e
os
fudamentos
de
ci a1
A mão do Presidente Fernando
- exeqüibi1 idade da Erevidênci~
Co1Tbr'
está
estendida,
por
A expec'Eá'tiva nac1ona1, neste Soctal.
Ao
mesmO
tempO,
c i ma das
di vergênci.as
e das-- 1nstante, é nesse sent 1 do. Sa- observou-se que os.-:--. projetas,
i di_o_ss 1na __ crias i as. o--1 nteresse: bemos todos nós, homens púb 11- em
mU í tos .!pontos,
abrigavam
nacional deve f~lar inais altO, cos,_ que o conceito da at1vi- conce1tuações conflitantes.
e o Bras i 1 não agüentara.
num dade pol ític"i~
sOfreu_~ gf'atide
instante como este. a omissão desgãste nos últ_imos teimpós. O
A opção de veto_parcJal, exde suas líderanr;:as p~~ft_ícas. recente
resultado· éleitoral, tensãmente an~lis~da~ -não a-:
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tende~ia ao interesse público,
uma vez que deixaria importantes lacunas nos te~tos, inviabilizando a implan't:_açâo~e operacionalização dos seus demais
dispositivos, quando não,
ensejando
recursos -e :-CI~manaas
judicia_is co-ntra a _p_r~vic:l_ência
Social.

Não fOi i r1coiiseqder1t-e a poSfção adotada pelo
_Preside-nte
Fernando Collor
e,. a seguir,
são
exemplificados,·entre
vários outros, alguns disposL-tivos que mereceram r$strições
por parte do Executivo.
a)
No
Projeto de Lei nQ 47,
Bede 1990, Sobre o P 1 a-no -de
neffcios
da
Previdência
Social":
1)
o art. 7~; o§ 2~ do. art_.
B.il.,·o 1nciso r do §_1.1l. d~o_ a.rt_.
g.il;
o
art_. _1_0 _e a· s.Q. do art ,_
43, levando em ·canta o fato de
que
os conceitos de segurados
obrigatóri"os e facultativos
e
de
empresas. expressos na·lei
de custeio e na lei de benefícios,
não
guardam
igualdade
entre si._ Os segurados obrigatóri.os -ou facul""tat i vos, de que
trata a
primei r a
lei,
e
os
beneficiários da
Previdênc_i_a
Social, de que trata a segunda
são os mesmos
e devem ter a
mesma concei t.uação;·

2)
o
incÚso
VI-dO ãrt.· 11_,
que em sua
redação ·aprovada
pelo Congresso Nacional mantém
a qua 11-dade do segurado facu 1tatiVõ
que--~ ;-nte-rrompe
suas
contribuições por
um per1odo
de
12 meses. E necessário. reduzir esse
1 imite, -"tendo __ em
vista
a
nâtureza facultativa
da contribuiçã_o;
3)
o
§
3~.~t- -dO
ãrf
1 f por
tratar de matéria não relaciQnade
com o disposto no caput
do artigo;
4}
o
art.
12,
por
conter
distorções
sign1ficativas
no
çonce i to de dependência económica
e na d~t!=!rmi nação . das
condições de v1ncu1o _ent~ dependentes e segurado_.~~ Qs
_Lf:'oo:
mãos
designados_ dependentes,
por exemplo, não est_ão
sujeitos ao limite _de idade aos filhos, o que representa
incom~
preens í v e 1 _c;l1 ser 1m i nação_.
5)
o
§
3;!;l.
do .. art_._ 13, qu-e
necessita de nova redação
es_-_
'pecificando
os ~egurados para
os quais a Previdência
Social
poderá em i t·i r -carteira de Trabalho e Previdência _Social;
6)
os
benefíc-ioS -ConStanteS
da alinea
g
do inciso 1 e da
a 1 f nea
c
do
i nc_i so l'·I do
art.. 1_4_, auxll i e--natal idade
e
auxll i_o-funeral.
são concedido$ pela
Previ_dência- Social
aos segurados e seus dependentes, median-te o pr_essUposto da
contribui·ção.-·Entande-se -que a

concessão deva
ser
seletiva,
o_u
seja, feita apenas -àqUE!lé_s
que re-almente_ neçessí.tam dd_s
benefícios. Po.ssivelme.nte, estes
be.nef f.c.i.os devessem ser
transTé!::~dos
_para_.- ç
á_r_'e.à -da
a-SSfStênCla ·s_óC'ial, Sob a ég'ide
do -Ministério
da
Ação
Social,_ Em_ decorrência·,
dever.iarn
s~r modificac:I.Qs .•.:. tarpb_ém,
os arts_. 61 e .7-a-; --
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tempo de se~viço ~xigido pressupõe
tambem o
recolhimento
das corít'riblHções devidas,
já
que a partir de 1960 todãs as
atividades remuneradas, tor'nãra_m obrigatória
a filiação à
Previdência Social, mediante o
respe_ct i v o . recolhi menta
de
cóntf'ibuições.

~
elevaç_ãq do perfod_o de ca~encia, portanto,
vai
onerar
com pagamento adicional apenas
as· Seguradoso PasSTV~_i s de se
aposentârem por idãde: Por out_ro
1 ado,
qua 1 quer
pessoa
p_ode_rá fi 1 iar-_se à Pr'~Vidência
soei a 1 , __ independentemente do
éxer_cfcio de atividade remuner.ada,
_ em
_ obediênci.a
à
s)_ _no are- 20. uma vez qUe o Cónstituição. Assim, um grande
conce-i _t_o de· cárênc'i a
a1i
ex- cont f ngente _ de
s~gurados
p_resso
permTte: .-~qui![ o -segtrra_d_ó f_il iar-sé-á nã co-ndiçáo_ de secó~tribuinte individual
possa gurado
facultativo,
pressioretroagi t__ ---o-·- ·_rn::f c i 6 -de - suâs- ri,ando Os recursos da P.r~vidên
contribuições para cobrlr
pe- cia SoCial,
aó requererem o
ríodo
pretérito de carência e benef i cj_o po_r idade co_ni apenas
obt-er beneffc'io.imediato,
ha- 8 an.os -de contribuição,
prerver i a a -necessidade de uma_ re_- rog-ativa
do proj_et,o de l_ei em
·
d~ç~o que definisse que_ a
ca- questão.
rénci a par;3, ~~_s_s-es seg~rados só
fl xação
do- per f odo de ca""" .. ;::~ corrtada a par~ i r da
data- Ã
do
efet 1 "o
recoJh ;-menta da rência para as
aposentadorias
primeira cçntribuição;
por
temp-o_de serviço, em àPenas 9.6 c.ontr i bu i_çõe~_ mensais,
-S) eõs--'_-inC-fSOs_ i- e_ I":( _do ~ar-r. é incoé-rente,com__ os priocfpios
:21. tenda·_em_ vista que _..ã
Jet q~e devem reger ·um seQuro púel i_mina
a e>(i~ênc·ia de_-_cãrên-'" bliço,_- pr_ivi1egi_ando __ .-o- _risCO
c i a -para- a·s benefí c i o_s ·:crecor::- progf-ã-inávél da i dad~ __e bénefirentes
de_ r:-.is,co's:..--não prev;s;-- c-'íançl_o sobf-emanei ra os seguravei s
(pensa-o--, -p_or __
_morte,
dOS-- facultativos
em
relação
au_)(_í l i o-doença e após.ent:ador la aos
demais
-segurados
ROr invalidez,
nos
casOs
de t ~aba_l h~_dores.
acidentes- de. -qua·l q_Uér< -h;:i"tlireza
10) ·a_-caput-do _art. 25. uma
o_ü _causa), el evandó- cf c-arênc1 a
p.,_ra o_s~_bêmff_íCi-Ps d.ecor'rér::tteS' vez
que
o~
critérios
de
de
riscos_o;
_ _. _pr<évis_fve-is cálculo
doS
bene_fíc.ios de
(apos_e.ntadoriã.s_ por
idade- e prestação
continuada
são
tempo de servtçol. para apenas incoerentes.
Referem-se
a
96 contribuições me~sais.
"média aritmética simples", ao
mesmo tempo _reportanao:-s·e, tios
-Nõ--Contexto de um efet:.ivo a- incisos I e._II,
a
"1/1'2
(um
. pêrfeiçó-a-mento dos· prinéíP1o.s doze _ avos)"
o_u p.
"1_/36 (um
que
regem a
Previdência So- trinta e seis avos)" e,
no §
cial, está ~-a
priorização de t ~, cteterrrii nam que:.- ~se- o -s-ecobertura
dos_ r i $COS-,cons i de- !Jurado não cont'ª' - _çomó- número
rados hão- prcrgratnáVei s
morte; estipuladO d~ salárioS-de coni nva 1 í d6_z.. .doeriÇ-.3 é rec 1 usâo) , t~ ibiJ i -ção, o sa 1 ár i o_ de beneem r·e 1 açãcr ·aos rl s.cos· -cons í de- ffcio
será
apurado mediante
crirados
programáveis
(idade
e média ar':-it.métice. or:.a·.:-o
tempo _de ;:.er"v_i çoJ, . qu~ possuem _tério
õé ápl icação de 1/1:2_ ou
d~;itã de ocorr'ênc_i_a previsível.
1/36, conforme o -caso; sobre a
Assim, déve- ser
eliminada
a somB
dos
saláriOS- de contr'icarência
para
a --pensãO_- por- buição do período básico áé
morte, a· auxí_li.o-'r.e:clusão,
o cálculo, de forma alguma é méauxílio-dQença
a aposentado- dia aritmética simples. Tr_ata~ i a por 1 nva 1 i dez ,
nos -- casos se de critérios excludent-es_.
d"e
aci.dent.e .de qua 1 quer na tu..;
reza o_u ca~sa, e- hão ap-enas no
Por outro lado, a apuração d_e
caso ____de aci_dent_e -do traba 1ho. salário_ De benefício para
os
benefíc-fOs de prestação contiEm
contrapart1da,
deve
ser nuadQ. .• inclusive os
decorren.eâtudadª . uma
maior
elevação -tes ode_ doença .. ·; nva 1 i dez' mo
das _a tua is
6.0
contr 1bu 1 çoes te e reclusão, com base na memensais. no caso_·das aposenta ..- dia aritmética simples de todorias
po~
idade e. pçr tempo_ dos
os
úl_t_imos ,s_~lário~ _de
de serviço-,- por _tratar-se
de contri.buição; em até l!m maximo
benefícios cuja~;--·--da"tas de iní-· de 3.6-,_- apurados em a te -48
mecio
_são__~-.--.,- previslveis
e s:es, além _de atender ao dispapróg·ramávei s.
No caSo__ de apo- s ft i v o _c-o·ns_t i tu-c i o na 1 , no caso
senta"dor i a por,_ te_mpo de s.ervt-. de aposenta.dorí as,- s-ana _di sço,
a
e 1 evação do per í ode de tor.ções hoje i ner.e-ntes a
este
qt.r·ênÇ:ia _t:orna-s-e· irrelevante, cálculo_
e.
uniformTza
o
uma
vez
que,
atUalmente,
o tratamerito -.A_ elevação do_ nú-

7) ·a --art·. ~rs -,devérúi, e_ntão:receber nova redação,- tendo ertr
vista
__ . _ as . _~1 ter.ações
necessárias no art ··-· 7?-,
relati vamen·te à
concej tUaÇão dos
segurados da
Pr~vidênc1a
Soei a 1 ; --

-c

-e

r:..;
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sal~rlos -ae contr-1.:.;

buição, utilizados
para
o
cálculo dos benefícios referidos, de 12 para até 36; vem
beneficiar os segurados que,
por um motivo ou outro, tenham
sofrido -perdas reais nos seus
proventos, no perfodo anterior
a concessão do benef f c i o.

--

Seria necessário incfuir -nes-

ta disposição que,- n·õ caso das

aposentadorias

por

tempo

de

serviço e por idade, quando o
segurado contar menos _de 24
contribuições
no
período
básico de cálculo, o salár-io
de beneffcio corresponderá a
1/24 da· soma dos sa 1ár-í os de
contribuição apurados.
Isto
evitará distorções que poderão

gados. autônomos e trabalhadores
em r_egime de economia
familiar. Entende-se que tal
disposição só deva ser aplicada aos trabalhadores rurais em
regime de economia familiar
enquadrados como seQurado_s especiais e contribuintes sobre
a receita bruta da comercialiZação, em função das peculiaridades do trabalho rural
por
eles exercid_o. Além disso. esses segurados, caso tenham a1guma capacidade contributiva e
desejem benefícios mais elevado_s_ e em número maior, poderão
fnScrever-se na
:Previdência
Social
como
segurados
facultativos.

Sexta-fefra 2:;!

devem figurcl"r na-·le1 relativa
a benefíci_os. Ainda por essa
última razão deveria ser tarobém modificado o ·art. 110;
15) o art. 45 que contém, in
ffne, matéria dE! natureza exc·lusivamente tr-abalhista;
16)
o § 3Q do art. 49, da
mesma forma _que o parágrafo
único do ar_t. 131. lião admite
a c_ontagem de tempo de s~rviço
mediante prova exclusivamente
testemunhal, "salvo na ocorrênci a de f'or-ça maior- ou caso
fortuito". o teXto deiXa dúvfdas_ quanto ao conceito, bastanta subjetivo, do que sejam
11
ocorrênci a de força ma i ór e
caso fortuito";

Os segurado_s empregados e autônomos rurais, contribuintes
obrfgat6rioS em igualdade de
17) os vários dispositivos do
condições çom QS urbanos,
fa- art. 51, uma vez que retiram
a adoção da média aritmética rão jus aos beneficias mínimos da Previdência Social a compesimples,
aliada à
correção em ___ decorrência
.de ___ suas tênc1a para disciplinar, em
monetária, mês a mês, de todos- contribuições. O projeto não é regulamento_, a conversão do
os salários de contribuição, coerente quando garante esses tempo de atividade especial em
conforme determina ~- Const i- beneffcios mín'imo.s aos empre- tempo comum. _Os §§ 4Q e Sil_
tuição, ensejará que os con- gados· e autónomos rurais e deste artigo constituem matétribuintes individuais- autó- nega o mesmo Oireito aos seus. r_ia de regl{lamento, -o- § s_g_
nomos,
facultativos etC.
eongêhe·res urbanos.
trata de materia trabalhista e
programem, por exemplo, a apo_o § 7_~ desco_nhece que o temp_o·
sentadoria por idade, uma vez
Além disso, a concessão na para a concessão da aposentacumprida a carência exigida, forma prevista pelo art. 35 daria varia conforme atividade
mas não a idade, deixando in- incentivaria os trabalhadore_s exercida (15, 20 ou 25 anos);
tencionalmente
de
recolher a não 're1vtndlcarem a regulasuas contribuições dé-- maneira rização de seu vfnculo empre18)
os ar-ts. 53 e 56 lima vez·
uni forme, no per_í odo básico de_ ga'!;fcio, já qu_e___teriam a ga- que a redação aprovada pelo
cálcul_o,
já
_que· __ agora
o r-antía de benef1cio mínimo in- ConQresso Naci._ona1 ensejaria a
salário de benefício não será dependentemente
de conces.são _ .de _ aux f 11 o-doença
mais reduzido pelo f_ato ___ de se contribuição. OS empregadores, após o. tr_:anscurso Ce 15 dias
ter um número de salários de por sua vez,. teriam boa razão interpolados quando o correto
contribuição inferior a 36:
para procederem da mesma f_or- seria _que a concessão de tal
ma, não formalizando contrato benefício ocorresse após
-o
11)
o art. 30 que -determina trabalhista com seus emprega~ transcurso de 15 dias consecuque a renda mensal do benefi- dos, _resultando deste pr.ocesso tivos de afastamertto do trabacio não tenha -valor líquido significativa evasão da recai- lho;
inferior a um salário mínimo. ta previdenciári~.
19) o art._ 55, que fixa ovaAlém de contrariar o interesse
público esse dispositivo está
Em decorrência também deve- -lor do auxflfo~doença decor2
i ncompat fvel
com o· -§ 5 do riam ser modi f 1 cados ____ o.s inci- -rente de áci dente -do traba_lho_
do
salário-de...;art. 201 da ConStituição Fede- sosreiie§2.ll.doart.43;. em ___ 100%
ra 1 , que es tabe 1 ece que a rerr-_
cotitribuiçáo do segurado. _A
da
mensal
do benefício
de
13) o art. 36, uma vez que os concessão de qualquer auxflioprestaç_ão cont i__nUél_c;::la _que sub-s- benef f c i os de prestação cont i- doença em va 1 or que atinja o
titui o- sará-rio de contribui- nuada pagos pela Pre~idência rend1mento de segurado na atfção ou-o -ren-dimento ·cte -traba- SQcial, cujo valor seja- supe- va fe_re pr_incfpios básicos._ do
lho do segurado não poderá ter rior ao do.salário mfnimo, de-.· segurO soc:Lal, pois ehsejã.rá
valor inferior ·ao salário mf- vem
serreaj ustad_os,
em poster-gação de retorno à atinimo, nada referindo quanto a Cl!fráter- permanente, de forma 21 v idade e aumento da probabi 1 ivalor lfquido.
·
pres'ervar-1 hes o va 1 o r
rea 1 , dade d_e frau~es:
de acordo com o § 2 2 do art·:
o dispositivo em questãO é. 20'1 da Const 1 tu i ção. Para tan- · 20) o art. 75, como está r einconsistente, uma vez que po- to, _este dispositivo seria a~ Qigido, permite que a pensão
dem ser legalmente -descontadas tendido reajustando-.se
tais tenha um valor global único_,_
do valor do beneffcio impor- bene.fícios com base_ na varia- excluindo- os dependentes.
nas
tânCias como: pen~ão de ali- ção integral do índice de pr'e- condições expostas.
mas não
mentos decretada em sentença ços Uti 1 izado para reajuste do _extinguindo as respectivas _ccjudtcial, contribuiçõ_es devi- salário mfnimo.
Em face da- tas de pensão. Por isso,_ seria
das pelo segurado ã- Previdên- proibição- cons--titucional pe se necessária nova redação cor-ri-·
cta Social etc~·,- -·como prevê o vincular o salário mínimo para gindo essa falha;
'art:--114 da mesma lei.
Vigo- qualquer fim, os ganhos ac-ima
21) o parágrafo lin"lcO do a-rt-.
rando esta proposta, nada po- da variª-çãp_d_o referido fndice
deria ser descontada do valor concedidos àquele não póderão 77 ·porque exige comprovação_do
míntmo do beneficio;
ser i ncorpol'--ados aos beneff- efet i vo r_ eco 1 h i mente do seguei os em questão;
r ado à pr-i são. nos casos. de
12) o· art. 35, que garante ã
concessão de auxílio-reclusão,
concessão de aposentadoria por
14) o art:.·-37, pé las razões apenas na fase d~ requerimentoidade ou por invalidez,
de apontadas pera o art·. -36 _ e de beneffcto. __ E. necessár-io à
auxí 1 i o-doença, de
. auxi' 1 i o- · também_ po~que .medldas disci-· manutenção do beneffcio o coreclusão ou de pensão,- no va- pli_nares aplicáveis aos servi- nhecimento da: rea.T - situaçã·o
que-_ se
··-encontra
lor de um ~alário mlnimo, para doi-'es Prévidenciár.ios são ob- daque-le
os trabalh~dores rurais.empre-- jeto de _leis· apróprias e não encarcer-ado. Uma sol.tura _ou

ocorrer em função dos novos
critérios , de
apuração
de
salário de benefício. De fato,

1

), ,

.

.
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relaxamento da sentença deter- plena da nova 1ei. Além disso
inexeqüível a revisão_dos
mina a suspensão 1mediata do é
beneficio;
valores do salário de contribuição vigentes no período 822)
o inciso III do art. 79, 87 _a 7-89, aom conseqüente reuma vez que não há como a Pre- vfsão de benef í c i os já corice.:,
vidência Social arcar com o d1dos;
pagamento dos benefícios, pois
toda contribuição não aprovei32)
os arts. 134 e 135, uma
tada no cálculo de um benefí- vez que as datas de vigência
cio
seria
devolvida
ao das Leis de Custeio e Benefíbeneficiário.
Como cios ~ejam- compatibi 1 i~_adas.
conseqOência. deveria ser modificado também o art~ 82;
f'inalmentt!, o art-. f26, por
contrariar
dispositivos
23)
o § 4~ do art. 85, por conSti tucionah.-. o.. ar:-.tigo_detratar de matéria atualmente termina que todas as aposentainserida no âmbito de compe- dorias e pensões concedidas
téncia do Ministér1o da Ação aPós 5 de outubro de 1988 seSocial;
jam
recalculadas, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias.
24)
o inciso I -ClCi--parãgrafo com -baSe na média dos 36
único do art~ -as,_ bem como o (trfnta . -e-_ seis).
últimos
art. 88, porque a assistência salário~..:.de_-contribuiç_ão, cormédica, abrangendo a
cirúrgi- rigidos monetariamente, mês a
ca,
a hospitalar, a ambulato- mês_. A ConstituiçãO _Federal
rial, a farmacêutica _e a odon- prevê, no art. 59 do Ato das
tolóQiCa é de responsabilidade Qisposições
Contitucionais
do Mlnistério da Saúde;
Transitarias. prazos para elaboração
e apreciação, pelo
25) o § 2J:t do art-; 90 por Congresso· Nacional, dos projetratar-se
de
dlspos1tivo tqs re]~tivos à or:-ganização da
inexeqüfvel. ~ Prev1dência So- seguridade social e aos planos
ei a 1 não poderá informar se- de custeio e benefícios. Estamestralmente, ou quando soli- belece também que, após sua
citada, o número de vagas pre- aprovação, estes planos sejam
enchidas, nas empresas, por implantados
progressivamente
deficientes reabilitados, por no
prazode
18
(dezoito
não dispor de meios de coleta meses).
Todas
as
mudanças
constitucionais
permanentes
desses dados;
relativas aos __ critérios-de26) o inciso V do art. 93 ca- concessão e cálculo de benefíreceria de nova redação que cioS da Previdência social só
incluísse
exigência de cum- serão devidas e implementadas,
primento do período de carên- portanto, a partir da vi~ênc1a
cia;
dos referidos planos, nao retroagindo, nenhuma delas, a 5
27)
o art. 100 um~ vez que de outubr~ de 1988.
contém erro de rem1ssao. o que
poderá ensejar dúvidas e comB)
No Projeto de Lei n~ 49,
plicações de natureza inter- de 1990, sobre a o_rgani zação e
pretativa da lei;
cu-ste i o da seguridade soei a 1 :

a

28) o art. 1 01 por não est:1 a1) a coriceituaçãO dos Contrfrecer que a concessão de auxí- buintes obrigatórios não guar~
lio para tratamento ou exame da a identidade necessária com
fora do domicílio do segurado a conce i -tuação de segurados·
seja feita apenas nos casos de prevista no
Projeto de Lei n~
47, art. ·7 12 , o § _2J:t do ar't,
reabilitação profissional;
s~. o inciso l,-do § 1.12. do art.
29) o art. 105 por referir-se gJ:t, art. -_10 e~ 1J:t do· art·. 43;
a "termo de responsabilidade"
11
e
não
a
termo
de
2)
o art. 75, que estabelece
compromisso 11 ;
prazo de 90 (noventa) dias
para_ a entr-ada em vig-or é i n30) o art. 109, como aprovado- compãt ível com o· disposto
no·
pelo Congresso Nacional, torna art. 135 do Projeto_ de Lei nJ:t
irrecusável o processamento de 47. ou seja. haveria um grave
qualquer pedido- de benefício descompasso entre o início das
previdenciário, mesmo sem a despesas e o ingresso de novos
·
apresentação de qua1quer docu- recur_sos;
mento hábi 1;
3) o art. 11 ,, inciso I. trata
31) o art. 128, uma vez que de "receitas_: tributárias da
as disposições da lei devem União" como fonte de financ;faser aplicadas a partir de sua mento_ da segur.idade social. o_
vigência,
não retroagindo a art. -.19_5 da_ Constituição Fedesituações _
passadas
já ral es-tabe 1ece
como recursos
const1tuidas. Assim, os novos da SeQUridade social, ·aqueles
critérios e parâmetros-utili- proven 1entes· dos orçamentos da
zados para a
concessão
e União, - sem. vincular Suas Recálculo dos· benefícios deve~ ceitas tributárias para es'sa
ser aplicados somente para ~-· finalidade;
qu~les
concedidos na vigência
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4) o art. 11, parágrafo único, inc1so IV, não contempla
as
contribuições incidentes
sobre os lucros dos empregadores entre as fonte~ de recursos da seguridade social, confor.me prevê o art.
195 da
constituição Federal:
5)
o caput do_art. 17, o inciso I do art. 18,_ o§ 5J:t __do
art. 25, além dos art$. 70 e
71, não·guardam coerência com
a legislação em vigor (Lei nJ:t
7,787/89) e vinculam implici-_
tamente ao salário mfnfmo os
valores lá mencionados, o que
deve ser evitado;
6) o art. 19, §§ 3.2- EL4.I:J.., beneficia os empregadores de deficientes físicos, contrariamente ao preceito constitucional que proíbe a discriminação
no tocante a salário e_ critério de contratação desses empregados;
7) o art. 23, uma va2; que_ reduz a participaçãO da seguridade social nos recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, num moment_o em que uma sé r-i e çte__ novos
benefícios, inclusive de assistência social, são introduzidos no âmbito _da seguridade
social sem uma provisão de receita suficiente para equilibrar as novas despesas;

8) as a1 fneas b, c e d do fr1--ciso I do art. 27, uma vez que
tais dispositivos, como redigidos, eliminam a conversão do
valor devido em BTN desde.o
primeiro
dia
do
mês
_subseqüente
ao
do
fato
gerador:-. Esta sistemática foi
genera 1 i za_damente estabel ec1 da
para impostos e contribuições
federais com o objetivo. de não
permitir a perda real das recai tas:
9) o art ,_ 30 e, por decorrência, os arts. 31, 32 e 55~ uma
vez que o dispositivo implica

na

manutenção

de

or~~nismos

paralelos de arrecadaçao, fiscalização e controle fínance1-·
ro. o que o torna contraditório com a necessidade premente
de unificação de esforços qu~
p_ermi tam .o aumento ,.,da ef i c_i ~fl!:'"
c1a' na adm_inistraçao. financet~
ra dos reqursos publicas:
10) o art ..- 20,

inciso_ li.

mo;._·

g~~i~be1g~~e·s~~iafá ;~~~~ ·~
1

·lucro das pessoas jürfdica"$~
instaurando uma tributação .éni
.forma de cascata, com impacto~
na formação de preços e énsej ando ma i o r evasão fi sca 1_ .
··
-:_-Além :cte:s _·p-roblemas citzú:ios,
convém observar_ que a conjuga_ção dos dOis projetes de lej
com a recomposi_ção dos. benefícios-em número de salártos mínimos, ocorrida em abril de
-1989, e com os reajustes dos
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mesmos atrelados à produtividade de 6,09%, ao bimestre~
propo~cionará
um descompasso
total entre as despesas e suas
fontes de custefo,

o ·'que,

por

si só, caracterizará, flagran-

que1e que se dis-puser' a- exarcebar gastos que de uma forma
ou
_de
outra
trarão
co"nseqO'éncias
funestas
-aos
que, ho}e, em princfpio, seriam os grandes beneficiários.
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O critério de pobreza,do Ban-co Mundial é claro: e pobre
quem ganha até 37D dólares-por
ano, ou quem sobrevive com_ um
dólar por dia. São 1 bilhão e
100 milhões de pessoas nessa
situação no mundo. Dessas, 630
milhões são miseráveis, cujo
consumo anual não excede 275
dólares.

temente, o descumprimento do §
do art. 195 da Constituição
Equipes -dos Ministérios da
Federal, que determina que ne- Economia e do Tr'aba 1 ho e da
nhum benefício ou serviço da Pr~v_i_dêi'Iç1a Social estão traseguridade social poderá ser ba 1 h ando. incessantemente·, na
criado, mâjorado ou eStendido proPóSi ção de a-l'terações ou
Os ·dados do relatório anual
sem a cor~spondente fõhte de iriserções_ que melhorem ainda do Banco-Mundial .que depois de
custeio.
m-afS o Plano de custeio e dez anos ·volta ao tema da poBeneffc:1_os. Estão sendo estu- breza, foram apresentadas na
o plano de benefícios, cóffio dadas fontes alternativas de Fundação ..Joaquim Nabuco, em
concedido no projeto de lei, e financiamento da
seguridade Recife, em 21-B-90, pelo ecoinviabilidade de algumas soe i a 1___ que não representem nomista Chefe do Departamento
a
fontes de fi nanei amento-, dese- pressões
i nfl aci_onár i as
adi- do Brasil do Banco. _O ~1ocáT
quilibram as contas da seguri- ci Q~na is Ou -que sejam ant i c'Í- escolhido para di_vulgação _do
dade soei a 1 a pCfFftO-tfe
déScir- clicas. entendendo-se,
assim, estudo foi estratégico, já que
ganizar
toda
a
finança fóhtes _não -s.ujei tas a impactos uma das conclUsões do relatópública.
recessivos que desequilibrem rio para o Brasil é de que a
as contas, principalmente, da miséria no nosso Pafs se conAinda
assim, o Presidente Previdência Socfa 1.
centra no Nordeste (44%}
Fernando Collor, atento às aspirações da sociedade brasiA
década de 80, ao contrário
Quero_ di z·er·.- para t_ermi na r,
leira resolveu, com a edição que rea-l mente isso aqu 1 é uma da opinião manifesta de Mjnisda Medida Provisória ·n$1. 225, critica to ta 1 à aj:::irováção da- tros da á~ea económica nacio~
não apreciada pelo Congresso quelas_
duas
.leis na1, que insistentemente têm
Nacional
e, posteriormenteL fundamentadas. Espero -que al- defendido a-tese de que todos
com a Medida Provisória n~ guém que seja contra venho re- os indicadores sociais apontam
249,
complementadas pela le- vi dar_ na oportun f da de. Mui to para uma _11 década perdida", a
- - - ·
- gislação vigente, implantar as obrigado:
última Oécacta não foi perdida
diretrizes do novo plano de·
_para . a _ economia _d_f;:! todos os
custeio e benefíc-ios de que
Era o que tinha a dizer, Sr'. países~_A média de crescimento
dos PIB dos Países em desentratam os arts. 58 e 59 do Ato ~r-_e_sidente. (Muito bem!)
das Disposições Constitucio~
volvimento foi boa~ 4,3% ao
nais Transitarias.
ano, - O prob 1 ema é que esse
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de dado médio esconde uma dura
A Medida Provisória n~ 249 Sousa} - Concedo a pa 1 avra a:o realidade: os números dQ _bancQ
concede o abono- anua 1 , na for- nobre
Senacto·r
..Jutahy indicam um incremento anua·l ~a
ma constitucional, a partir _de Mag_? 1 t)ães__, _
produção na faixa .de· T'S:. SYo--,a.
8,4%
nos pafses do:.-_, ·_st):(;jes.t-~
dezembro de 1990, e regulamenta a instituição do piso de um
As i á ti co, 1 . 6% no.s .,pafS.~s- da:
salário mínimo -para os benefí- -0 SR. ~UTAHY MAGALHÃES (PSDB América Latina e .1% nos··pafses
BA
.Pronuncia o seguinte africanos.
cios de prestação continuada e
Para
os paises
_ .S~~ _Pr-esidente. latino-americanoS e ·africanos,
a nova fórmula de cálculo das d1scurso. __ )
Srs.
Sena-dor'es,
aCabei
de
ouaposentadorias e pensões. a
os fndiCes ficaram aquém da
partir de janeiro de 1991. Por vir ql.Je quando_ se· cri-tica, taxa de crase 1mente de - -suas
que este prazo?
Pelo simples deve-se apresentar sugestões populações.
princípio de se assumir com- ao mesmo tempo. critica-se UrY!
promissos dentr-o das possibi-- partido que cria o ministério
A que se deve o sucesso alpara apresentar cançado nos países do Sudeste
lidades de poder resgatá-los. a 1 terna t·i vo
É
interessante Asiat1co? .
As novas receitas somente se sugeStões.
realizarão quatro meses após a isso.
edição da medida provisória.
O- fato de os pafses do SudêsSr. PreSidente e Srs. Senado- te Asiático conhecerem a prosPor .outro fado, como condição res, meu objetivo, hoje, ao peridade foi creditado à decinecessá,t>:i a para ou e a Previ- ocupar a tribuna, é dar maior são de. abrirem-se para o merdênci'ái""~Q,cf.al. consiga arcar divulgação ao conteúdo do__ im- cado internacional, investirem
com Soli$-·.no:vas despesas, a Me- portante Relatório sobre o Oe- em-educação, ciência e tecno1990,
di da ~.re.~~i si";.r·i a n~ 249 promove setivolyimentó Mundial 1ogia e prepararem-se para a
a desv:f?iCu.lação do reajuste do Banco Mundial, referente terceira revoluç-ão industria1.
dos t:i~.ne_f!;Cios ao reajuste do aos últimos dez anos e .Publi- Há ainda uma_diferença no desalário m.:fn,i,mo, lembrando, ou- cado __ pela universidade de Ox- senvolvimento recen'te coriqutstrossim~
- que
50%
dos ford, que pode ser considerado tado -pe1os "tigres asiáticos"
beneficiários deverão, ainda, um grande estudo sobre a po- a- part f c i pação do_s empre!!tados
em
_120
pafses
em nos lucr-Çis _cri.ou uma dinamica
receber reaj"ustes iguais aos breza
do salár:i.õ_ m1n~mo. Não se pode desenvolvimento.
de dist~1bu1ção de renda que
. conceber~ de'spesas, crescendo à
assegura continuo c~escímento
No ReJ atór 1 o, que_· aborda a do mer_cado
taxa de 4·0% reais, ao ano, eh"'
inter-no
desses
quanto suas fontes-de finan- pobreza no-mundo, o Banco _Mun- pai ses.
ci_amento podem experimenta r, di_al compara sucessos e fra_até mesmo, Qecréscimos em ter- cassos cjos pa f ses em desenv_o 1Estando nosso Pafs at01ado na
.rPPS reais: E -assumir compro- vimento no combate à misé~ia, pobreza, as autoridades econóaponta
__
a_s.
__
concentrações
de
pomicas ajudaram a _propagar a
in.f.$so já sabendo,._Oa imposs1bi~
b,reza e i nd i ca cam i nhos . O idéia de Que a década de 80,
...J):dfi.Pe de resgata-los.
Banco - defe..nde o cresc-imento atravessada por ·uma _paral isanSã.i::x; .. de conhecimento de todos econôm~ co c;omo e_l emento funda- ~e crise da dívida externa.
as.dJ.ficuldades por que passam mental para a diminuição -da fo l uma 11 década perdi da" .
a eC:Q_r;1omi a e, em parti cu1 ar, pob~eza, aliado a programas
as
finanças
públicas,
e sociais eficazes. que atinjam
O chefe do Departamento do
tornar-se-á jnconseqOente a- concretamente os necessitados. Brasil. do Banco. é incisivo~
5~
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"As

políticas

de desenvolvi-

mente no Brasil têm sido- erra-

das;
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nãÇI existe meio-termo em

ducação_ são gastos nas uni ver-

sidades,
são

enquanto

apl1.Cados

apenas

n_p

9%

relação a isso. Todas levam ao

primária. Tendo em viSta a -ên-

en-si no _superi_or _ nas
verbas
destinadas ·.à it'lstrução públ ica, a população mais favorecida aprovei ta-se da- gratüi da de

da

pobreza,· seja

meti mente,- ou seja,

os

compro-

eguívo·-

ces cometjdos aqui não sao automat i camente
repeti dos por
outros

países

.

em

desenvol_vimento. __ -Ele_ destacou
a politica educaciona.-1,
"que

só privilegia
o ensino superior e- negligencia _o enslno
bás_ico,
a~- que
é _um absurdo
surpreendente, já que õO% da
mão--de-obra
são a na 1 fabetos" .

fase

dos

despropbsi tada

cursos

pelo

_ésCola•

por· omissão, seja por

cresci.mento

privilégio
determinado
nfVel de renda.

7273.

dada

ao

públicos

un'lversftâri_os. _ c-on-s:tatoü _ o

es:tudo que mais da metade dos
unfversftários provêm -de fam·ílias com réhda mensal· superior
a ·ctez ;;alários míniJJJOS.

O relatório diz que não_ se_
conseguiu justiça social através da agricultura no Brasil,
em virtude da distrtbulção- desigual
da terra e do sistema
de tributação e da política de
crêdl to
rura.l
que enriQuece_m
os grandes propriet-ários. Por-~
tantp,
apesar de
ter obtido
resu·l tados
i mportatítes
·no
cre_scimento _da agricul·rura. o
Bras._i_ 1 .não conseguiu
tr--aduzire.sse. êxito_ em maio'f·· justiya
soc.ial n-o campo: __ Q re-latórlo
apon~a os favores fiscais e os
cr~_ditos _Subsidiados aos grandes produtores-- comb· fatores
que contribuíram para
que a
agr·tcultura brasfleira registrass_e_, ao lado do .·signíffca-:t i Vó ~ cresci m·ento: __ do produto,i nal cadores
·
_soei a is
ctesapontador<es.

Pira_ ~que _:0__ hOnlem médio bras i'leiro·,
como
diria
_o
exNo campeonato da pobreza, o ministro
Eduardo -Portel la,
Brasil
obteve
b
te·rceiro consi~fa acesso a mais
équtta1 ugar. Só Honduras e se-r-ra L eti v a distribuição da renda naone têm distribuição de renda cional, em minha opinião. __ur:_g_e
mais des i gua 1 ~-dar cu-rnpr"i menta ao dispositivo
c:ons:ti tuci ona·1
· expre"Sso"- · no
o número dos_ pobres· bras 1 -,e i~- art. _ 60.
caPi.Jt,
do A to das
ros, os que
ganham menos _de Disposições
_Constitucionais
:370 dólares/ano, subiu de 23,1 Trans-itórias, que fi:Xa um pramilhões, em
1981,
par2:1
33,2 zo- de 10--~anos, _a
partir -da
ReConh_ece
que a agr f cu 1 turamilhões
em 1987, o ~ue repre- promul_gac;ão
da
C_ons__t_itu·ição . recebeu tratamento diferenciasenta um crescimento de 43,5%,
Federal, para que o Poder
Pú- do em re l_ação a out ro.s s_etores
enquanto que. no mesmo perfo- bJ i ccr---:dese-nvol v a êsfot-Ços, :mo- da- econ_omia e-·acusa a po.l ít i ca
do, a população cresceu apenas bi1izando todos Os setoras or- gove-rnamenta 1 ___ d_e
concentra--r
en-t_~-' '-os19,3%.
ganizados da sociedade e apli- seus- - benef i cf os.
ca_ndQ. no m'inimo, 50%--dos. re- ricos.
Ouanto à es·tatítica da inc-f- c;ursos
previstoS
n-o art. 2'12
dência da pobreza por
re~;~ião_,
da Car-ta Magna_, par·a· eliminar
As isençõeS fiscais muito ge-:ni nguém ma 1 s se surpreende com o aHa 1 fabet i sriio e uni versa 1 t- n:erosa·s perrrii ti am que as_ coro fato de a miséria se concen- z2:1r o ensino funt:lamental.
porações
e gran-des pr-odUtores
trar no Nor-dest_e (44%) e ser
in_dividuais .conseguissem ore_-_
menos grave no SUdeste
in'dus_;__Como
s-e -Observa, 0__:_1egisla- t_o_rno dq in_vestimento ao longo
trializado
(13%), mas é ater- -dor, na elaboração da Carta do primeiro ano,
estimuláfi-dorador para
t_odos
pensar
que Ma~na,
t 1 nha _cansei êncl a doS: os
a adquiri r mais terras dO·
20% dos chefes de famí 1 i a nes-- r.esu 1 ta dos ne~at i vos da
fa 1 ta que necessitavam para expandi _r
te País sã_o _mu.lheres desassis- t:l_e educação basica sobre a si- suas atfvidades.- --c-onr-fsso·; autidas _e que 23% dos trabalha- tuação de_ pobreza
e misér_ia mentou o processo de concen-dores brasileiros ganna-m menos endemica, em que se encontrá o· tra-ção
fundiária e o preço da
de
um
_quarto
_do salário n_p;ssp· Pafs..
_ terra foi elevado ·em descemmínimo. Embora a. pobreZa
s-e
passo com os ganhos de produco_ncentr-e no Nordeste, há·bolDaf
por
que não· bastam s·im- tiv1dade
ru_ral.Incapazes
de
sões de miséria em -rcrdo o País plesmente
os
recur-s·os
do partfcipar
dest-e me-rcado, só
sa 1 ár i o-ectucaçã_o_, a tua l mente a restou aos _pobres_ ocupar áreas_
O
relatório não de-ixou de se única -font"e de r·eceifa que f i - devolutas,
cada
vez
mai,s_
referir às tentativas,
-feitas nancia
esse
nível de ensino, distantes_.
pelas
diversas administrações para resolver o pr_ob1ema.
Enfede-ra 1 s, de adoção de _medi das quant-o: n"ão ___ se dest Lnar~m dota-:Em r e 1 ação à ut 1 1 i zação dos
econômi cas
capazes de atenuar çóes subs_tai}Çi "ª__ts __dó_ Orçamen_to. imposto..s, -·at.aca:·- "no
Bras i 1
tais prob 1 emas, mas re~t:onheceu das
três
esferas
de G.overno e1 e_s não são us_ados para me.que essas- po1 í t 1 cas_ ma 1 ograram para i mp 1 ementãi"' pr-ogramas· e- 1hbràr ·a di str i t:úi ção -:O? ___ renpor duas razões
básicas~. não ducacionaís
QUe ·atc:tquem,
na da, como acontece em países em
se
encontrou uma solução_ para origem, a queS_tão áa uni versa- e-stágios semelhantes".
o problema do détici t
·pObl ice uzação do ensino_ básico, será
e
não
foi mantido o poder de em v_ao todo e qua 1 _quer empenho
No Brasil. assinala o re_latócompra dos salários_, mercê
do nn-; sent_ido de melhorar_ a quç- rio, o Imposto de Renda
não
vert-iginoso proc_esso__ t:o_rro.s_lvo 1iôade e ·-:a_, distribuição de cumpre a
função ~ue_deveria
da inflação. ____
___
_ . -=
renda no País.
ter porque a progressi_v5ctade
d.as a 1 i quotas não acompa:'hham o
9 estudo revela~~e impiedoso comO já -f6-i~ d"1 to- Por frid-me:f-oS crescimento da renda. Nos anos
na o só em r e 1 ação· aos--~ i nd ices brasi-leiros ilustres, inclusi- 80-,
a
receita do_ Imposto· dé
nacionais,
r.eferentes
ao __ pe- ve rE;!pet i da,s. v_ezes nesta Casa, Rénda. não _cheQOU a 4% dO-- PIB,
r í ode
1 981 I 8 7 , - co-rno ·__:: __ta-mbém a .so·.l ução
t:la
questão
só c i o- e
cerca de.metade foi arrecaquando· afirma
que o Pais se econômi_ca passa ne-c-E!:s·sari amen- da.da at·ravés de re-tenção
na
mantém há 20 anos· entre- os- po- te· pela re:Scrlução .do problema fonte.
e_ducacLonal.,
--a~sta
·_quE?'
haja
vos
em desenvolvimento
com
maior desigualdade na
distri- vontade e de c i sao po 1 í t 1cas.
precisamente nesse pont_o
bui ç:ão de renda~
que merece ser __ re:di Scl,lt i do o_
O mesmo tipo de discriminação papel do E.st_ado no ~rasi 1. Por_
No que d1z respe1to à educa- atinge o
saneamento- básico~ um desvio do pensamento nacioção,
cons1derada
o
exemplo somente metade da população nalista e autárquico,. que obmais
evidente do -fracasso na bras_U e i r a tem acesso às r·epes teve acolhida_en~re os militapolítica social
dos,. governos de· e·sgoto e âgua encanada, que res.
o
Estado bras i 1 e_ i r o i nbrasile1ros, ·a relatório tam- princ1pa_lmente. beneficiam as veStiu
_pesado
em _ itJfrabém é um retr_ato das grandes classes mais abastadas. Sanea- es,t.~utura e em· projetes empredistor-ções_ aqui
existentes. mento básico,
no Sr a;:; i 1_, ._ é sari_af's _ (petroquífl'fica, _ aço,
23% dos recursos gerais da et.e 1ecomUni caçõe_s,
mi neraçao,
c

J·
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energia hidrelétrica ·e energ-ia
nuclear), relegando a um plano
subalterno o
investimento· em
educação transportes,
sanea-

mento e saúde pública.

Resta uma pergunta:
de que
adiantou ao Bras i 1 investi r
pesado, sob a liderança e subsídios do Estado

em

_projetóS

de
substituição
de
importações? Sendo tais proje-

tas (petroquimicos, siderúrgicos, de papel e celulose,
ci-

mento

e alumínio) nitidamente

de capital intensivo, o re~ul
tou que a concentraçã_o de ca-

pitais do estado nessas

áre_as

to na

renda

produziu não foi um agravamen-

nos

concentração

anos

de

80 e 90? ·Por, acas_o,

os grupos privados que tocaram
os empreendimentos distribuíram parte do seu lucro aos

trabalhadores ou aOriram o capital para investidores poten~
ciais participarem _dos
seus
fantásticos lucros? ~
·
O relatório_ sugere uma estratégia equilibrada de ação dupla aos governos dos países em
desenvolvimento:
promovam o desenvolvimen~o.
de 1 ncent i vos Qe m_erc~do,
de
instit~ições políticas e sociais, de 1nfra-estrutura e tecnologia,
que permita melhorar~
as oportunidades
de
obtenção
de rendimento.
incrementeu ~o acesso· aos
serviços s_oci a i.~. com a tenção
espec1al
para a saúde bástca,
planejamento
_familiar
e
educação.

O estímulo da transferên~ia
de rendas e a pr_oteção deis _efeitos perversos que atingem a
população pobre com a
implementaçao de choques macroeconômicos seria um ~Qmplemento
e.s_senci a 1 à est_ratégi a.
Essa est·ratégia é a pricipal
recomendação do primeiro estu~
do do banco, em dez anos. que
analise a fundo a pobreza.
No
entanto,
a adoção da estratégia recomendada· não é
tão
simples.
0 ..
___ princíP.al
obstáculo, é a relu_tância: dos.
l,íderes nac_ionais_ em se _empenharem· inteira mente com a
r_edução da pobreza. A redtstribuição
de
rendas
_é,
freqOenternente •.c i t_ad.a por _c idadãos em seus discursos_ pol ~
ticos, mas dificilmente implementada na prática. A principal
questã_o · t1ão
é a ,escolha·
entre o cresc 1 mento.. e_conõmi.co_
e
a pobreza, mas entre os i_n~
teresses dos pobres.e os dos
não-pobres.
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P"AL,

denorriinàdo

"Ma~in1tude

dil

:~~~e~~b~~~-a e A~é~~~~~~~t~n~m ~~~

latório da FAC sObre a
fome,
que fàf debatido ·no seminár-io
"Fome- O Desafio dos
Anos
90",_ -promovido-pela Prefeitura
de São Pau 1 o.
·Ver-ifi__quemos, primeiro,_ a meda
pesqui_sa- da

tQdolo_g-i~--~
CEPAL~.

A CEPAL
_1 evanta
o preço de
uma cesta básica de · p·radu·tos
a 1.i ment í Ci os, adequadoS a cada
região pesquisada, e
cons i de.rada pobres _os habitantes de
lares cuja renda é- inferior. ao
dobro do custo ~a cesta.

V:

As PoTít:fCéiS cr1tiCada:S no
estudo são aquelas conhecidas
no Brasil como as políticas do
privilégio e do cartório,
algumas em processo· de desmonte,
ou_tras ainda mui to sólidas.
Para
finalizar,
gostaria de
pedir ·o empenho e
comprometiment.o dos 11 ustr.e_s_ Par 1 amentares
e -Governantes do nosso
Pafs para a· reOuçã_ç do. nfVel._
de- pobreza da população,
med_i ante decisões efet i v as que
possibilitem o acess.O do hOmem
médio_-__ brasileiro ao ensino
básico, à terra, à
participação no.s
_lucros_ das empresas.
ao saneamento bás fcO e
a uma
alimentação digna.

"ve3 a
Exa ·_esse -dadp, Sr.
Presid_ente_: _pobres são aquel_es
em _cujos _l.ares a renda é inf_erior ao dobro ·do. custo. da _cest-a_
bás fca.
No e_ntanto,
o
s.aJ ár_i o. mf.1:1 i mQ_ no_ eras i 1 não_
áá · p_ara t:Omprã_r _gs produtos dacesta básica. E quantos são os
trabalhadores que vivem com um
salár_io. a..b.~ixo
_do
salário
mfnimo'?

Era o c:fue tinha a di zé r_ -nesSe
sentido, Sr.
Presidente,
mas
antes ___ d~ enc_er_r_rar ,_quero 1 evar ao_ . c.onh_ecitnento_ ..PS_ Ca;:;a
que estOu apresentando, 'ho·je,
um requerimentQ de informações
n·o seguinte teor:

ím{i g-e-ntes - s_ãõ
os mora.PoreS.
d..e. _1 ar_e_s._gue têm r:-enda m_ensa 1
inferior _ao custo _duma ce__sta
bãs1ca . .--- ·

Na confor·mídade do q_ue facu.l-:ta o ç,rt. '";;::1.9.
inciSo
I,
q_9~
Regimento
Interno do Senado
Federal e . t~nc;lo em vi s.:ta a
cpmpetência
fi~ca:lizadora das
Casas
do _ Congresso Naci_onal
(art. 70 da Constf_tuição), ·notadame_nte no que diz
respeito
à renúnc_ia de receitas,_ requeiro · s_ej am so 1 i c i tada_s ao
Minis_téri.p ..da Ecqnomia, Fazenda e Planejamento as seguintes
.inf:o_rmações re1aci_onadas com o
De.cret-o n-'l _99. 694.
de
16 .de
nOvembro -de__ _1990, que "Reduz·a
al iquota .. do --lmpo_sto s.obre Pr__odutos
Industriali~ados.
incidente sobre as _ aeronaves
que
especi_fica".

r~io relatório, __o __ _Brasil te.m um
número de pobrâs e indigentes,
em
termos relativos e absolutOs·,
or que a média doS Hf
.países
que compõem a Amér 1 ca_
Lati.na_ .. Na
mé.dia,
a
América
Latina
tinha, e~ 1986, 87% de
pobres e 17% de i nd l gen_tes, _a_o
mesmo
t~mpo que o Brasil possu f a _40% de pobres
e 18% de
indigentes.
~

ma:;

Ffnalmente,
da FAO.:

vejamos o estudo

A:. _ine-to:d-6_1-ÓI;iià. da ~FAb é o.bt1da~
dfVidindo-se o -~quival-ente calórico mé.dio de 900 ali_ment_os
de Uma
economia
por
sua
popu1aç_ão._ o su-prirriehto de- a"-11 men_:tos envo 1 ve produção
i nterna, mais i mpor.tações. menos
exportações. e _variaçõeS-_ de
estoque. ·o númerO conaiperado
satisfatOr-:to pe-la FAO é
2.440
ca 1 ar i as: O ·concei_t,o óe forilf~_ é
11
relatj_vo". mas a
insuficien-:·
cia
alimentar
i o princiPal
ind~cativo çtela.

D-e-- acordo-_cotn e·ss~e critério,
5-3- :mi 1 hõ_eS _c;l_e- pes.soas vi verp em
situação de tome no__ Bras i 1 .. Só
nas regiões metropolitanas de
São .Páulo e Rio-_de Jaheiro..existem 4,5 milhões de pessoas
que se a 1 i mentam com meno.s de
2. Q_OO-=-~ca 1 oi'"5as.
-

Para completar,
a inflaÇãõ
Aproveito, ainda, a ·oportuni- ati.nge mu1to mais _durame_nte os
pais a rna_i o_r parte de
dade para apresentar os resul- Pobres.
tados de dois _trabalhos rele- seLJs stanhos é _ma_nt i da na _fo_rma
vantes condu;z i dos p_o_r org_a.ni.s- Qe d1 nh_eJ r_o "_v f vo_,_ sem defesa
mos internacionais: o primeiro .contra a desva·lorização.
refere-se a um estudo da
CE-·

REQUERIMENTO DE
. N.Q.

DE

INFORMAÇÃO~

199-.0

-'-·

~,1 )
-FO~ãm·
re·a 1. l"zados .- no
âmbito--do Ministéri_o, estudos· spb_re -a "con_vt:ini'ênci a da
·-·redução da al íquota do_ !PI
i nci_çlent_e , sobre._ ct; versos
t_1pos
d_e aeronaves?
Caso
_afirma'tivo, e-nviar_ cópia do
do.cumento.
--

2-)
Que·- c_r_.it__érios
for_am
adotados pàf'a cbncJui·r _ que.
"os
obj et i vos da po-1 í ti ca
econõm i ca"
ou
a
_"nê.Ç,es;;.i_dade
d_e ,GQrr:igí_r_
diStorç9es"
(art.
4R-_. do
Decreto-Lei
-n-'l.
1-.·1-99/71)
ex 1 gem a fixação ·aa a 1 _{ quota - qo
!PI: em_ O% (zerg_ por.
cento) para -~s aeronaves? __

a)" oue raZõés --}usttf-lcàiTI.
a
"essenc i a 1 idade
dos
pro.du_tos," ___ r_g_fer_i Qos~n.o Dec.reto_n-2: 99:694/.90~
no atua 1 contexto- _econômi co?
~ust i f 1cação

O Dfãr1o- Oficfal da União .de
19 d~ novembro do .corrente ano
ve i cu 1 a
o
Decret·o nA 99 • 694,
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de 16-11-90, reduzindo para O%
(zero por cento) a alíquota do
IPI incidente sobre diversos
tipos de aeronaves_,
Causa estranheza que, num momento onde a Nação é chamada a
envi dar esforços no senti do de
diminuir o
déficit
público,
aumentar a
receita e conter
gastos. tenha o Presidente da
República
resolvido outorgar
tal benesse tributária.

o Decreto-Lei n~ 1 .199, de
27-12-71, autoriza o Poder
Executivo a reduzir ou majo~ar
as a·l i' quotas
do
imposto em
questão quando
*' ·-·~ .se torne
necessário atingir os objetivos da política econômiCa governamental, mantida a seletividade em função da essencial idade do produto, ou,
ainda,
para
corrigir distorções ... "
('art. 4~)
Considerando que às Casas do
Congresso __ Nacj_onal cabe exercer a
fiscaJ.ização contábil,
fi nance_1 r a, orçamentá r 'i a. ope~
racional
e
patrimonial da União, inclusive _quanto ·à
renúncia
de
receitas (art. 70.
CF),
entendo
ímpr6sCindível
que sejam _explicitadas as raz_ões que 1 evaram o · Governo a
adotar tal medjda~ .Cer.tamente,
motivos irnpe-riosos ter_ão ,l_evado as autori-dades f'azendárias
a propor esta noya h_i pó tese _de
não_ 1nci dênCra· fi sca 1 . tntretanto, por.pooderáveis'QUe sejam,
não podem ficar à .. margem
da
fiscalização parlamentar,
cir-cunstência· __ qoe
nos. leva a
~ncami nh~r à
-~esa
pe_d_i çio . de
1nformaçao a
ser
respond1do
pelos setores
competentes da
Administração.
Era o que tinha a dizer, Sr.
PreSidente. (MUi.±o--bém-!)

tais brasileiras parecem estar
próximas de alcançar. Praticamente não há analfabetos entre
sua população de 1·2·mn
habitantes, exceção fe_i ta aos mais
i dos os. E todas ·as
crianças
estão matriculadas na rede esco-lar
que
se.
criou
no
município. Em outras palavras.
apenas no sertão do Piauí,
a
centenas de quilómetros de sua
capital
Teresina.
é _que se
conseguiu
o aparente milagre
de l,mi_versa 11 zar a ·e_ducação
básica
em
um - rnunicfpio
bras i 1 e iro-.
Graças aos bohS-, -ofícios_ do
dinâmico Deputado- Ati,.a Lira e
as referências _fei :tas a mim em
vários encontros pelo eminente
Senador _ Cha·g-as- Rodrigues, orgulho da vjda pública do nosso
Pais, pude visitar o _município
de Dom Inocêncio e
constatar
pessoalmente a veracidade dessas informaçõeS e
admirar o
magnífico trabalho 1â realizado, um trabalho que permite
aos- moradores, .orQu 1 hósarnente.
chamarem Dom
Ino.cêncio
de
município-educação.
O grande
responsáve-l por ·essa nOtável,
por esose_ mar avi Jtloso fe i :to' é
o padré Manuel
Li r a
Parente,
criador há 32 anos da FDf"iôãção"
Rural ísta, uma enttdade c i' vi 1
sem fins lucrativOs que se de_dicou à insta_lação. de- escolas
e
à mel_hor_ia das_-dramáticas
_condições
de
vida.
da
população.
A essa
a 1 t.ura·, o. a tua 1 Dom
.Inocêncio cons~ituJa um dis-
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Primeiro ponto:
a
educação
constitui
o principal
prérequisito para o pleno desenvolvimento do ser humano e
para o exercício da cidadania;
segundo, que a eduCação constitui
t_ambém o mais eficiente
mecanismo, não só para se alcançar o cresciment_o ·económico
como também para se~ conseguir
melhor e mais just? d_istribui:ção de
renda;
terceiro,
que
por essas mesmas razões, a educação vem-se convertendo em
uma das.mafores aSpiraÇões dopovo brasileiro, embora os _re_...
sU1tados ~ejam_aínda profundamente decepcionantes;
quartif,
que por tudo isso dev_emos conter i r à -educaçã._o o· status de
grande
prior1dade _naci·onal,
merecendo_cada vez mais atenção e
cada-vez mâis recursos
por parte do- Pod_e_r_·Público.c.::.
Basta visi.tar Dom Inocêncio,
como f_i z ,_ para encontrar-se a
prova
viva- da cerração e_ da
exatidão·_·desses concei_tos.
Graças à ~UndaÇão Ruralista- e
à figura ímpar do Padre Lic-_a,
vamos

encontrar um núcleo po~
que tem como eixo ?I
educação.
p~laciotiál

o

Sr.

Permite_
Senador?

O SR.

Mansueto

v.-

Ex~

~OÃO

de - Lavor
um . aparte·,

CA~~ON

-

Com o

maior pràZér,
nobre_ Senador
Mansuetcr _(je .L,avor ...

O Sr. Mansueto de Lavor- Não
na
do texto' que -ouço com

tr.ito_

de São R"aimi.Jndo NonatV:,

queria- int_err-omper_ V. __ Ex 11

ainda

hoje. - Bas·ta. Oi_zer que

grande e·moçãb-; no

sede- mun_icipal

para se

~he~ar

1solaaa·, como é

a Teresina

ain-~

leitura

Padre

efltànto,

o

lira _é um velho campa-

da- são_necessário;s. quase dois
dias de viagem. Pofs
o padre

nheiro de lutas que tinha c_omo
base de at_uação, naquela r-e-

Lira

gião

coriSe!;juiu,· a paftlr dàí,

realizar __esse_ verdadeiro mi.la-

sul

distante,

inóWi"ta,

do

do Piauí, a C1dade-de Pe-

gre,
que foi objeto de um l i - trolína,_·çH:lde atuei. _-_por
mais
o SR.
PRESIDENTE (Pompeu de vro lançado na .lnglaterra há de 20 ·ano-s. como V. E:x.a sabe.
Sousa) - Co"ncêao· a- pãlâVfa ao mais
de 20 anos. dedicado a A FundaÇão Rural ist"a. -então
próx_i_mo oradoc~tr:lscr.tto; .Sena.;. __ e:ssa õbrã -adnlíráver.- Que _é um chafnada F_unàação Ru.ral_ist·a são·
dor João_ Calmon:
orgulho
para
-ro-dos
nós Raimundo Nona to;- é ·uma
dessas
brasileiros.
Esse
livro
foi coisas extraordinárias oue re0 SR . .JOÃO CALMON (PMDB- ES-: __traDuzido- em- 1975- e editado alrnente servem de .. Rar:adigma.
Pronuncia o .seguinte discur-- pela Editora Agfr, no -"Rio de v.
Ex.a.
faz um pronunciamento
so.)
Sr._ Presidente'•. Srs. -·Janeiro,- ·sob ·o tftu-lo de "Um que deye ser marcante_ e
deveSenadores, Dom Inocêncio,. mu- _l:iomem contra a SeCá".--Na
r:-ea- ria
ser .um ponto . .Pe. partjda
nicípio com menos de dois anos lidade, seu ·títu1o-deVer•la-ser~ para a-ãção governamental
em
de v-ida situ~do'no_ sudeSte do -"Um Homem contra ·.a Seca e con- grande escala. Em ·stima, o' Pã-:Piauf,
poderia
muito_ bem __ tra a Ignorância".
dLe Lira acreditou nq,~povo e
enquadrar-se . , entre
aquelas
- - -não o
tratQu como um rebanho
ter.ra_s _ que
_chamamos
de
Desejo aqui
trazer-1 hes uma de ignorantes, como. ~c.i sa
ne"esqueci das de Deus". Seu so 1 o breve
r~cor-c;ia_Ção . . Ao
1 ongo nhuma, e par-tiu da potencia 1 iapr-esenta
extrema pobreza, a destes anos de vida pública, dade da juventude. E ·r"ealmente
seca tornou-:se _quase permanen- tenho dedicada a parte pr i nci-- é i nteressa_nte como- ·e-1-e _coosete,
as
águas
do subsOlo .são pal
de minhas ativ1dades par- guiu apoio-do exterior e
do
salobras, tudo isso reduzindo lamentares e políticas -a
uma País tambér:n ... Para ~ecursos fi-_
a
economia
local
à ___me.ra p_tegação em favor da educação, nanceiros, é verdade,_ .ele .ob:subsistência. -Não há águâ
en- que parte· de alguns pressupos- teve o_ apóio de par-ticulares_
canada,
esgoto,
saneamento tos ôás i cos.
O nobre Senador _da Inglaterr-a. . .
bási-co, servi__ços públ i_cos
fe- Jutahy_ Magalhães há pouco prod~r~is ou estaduais, rede, ban- feriu
primoroso ·discurso, aO SR.
'-'CÃO CALMON- E ·-dã
car1a.
pontando ·as· contrastes
tão. _Holanda.
chocantes
de nossa distribuiO Sr. Mansueto de LaVor
No entanto,
a população de ção de renda, que são objeto
Dom Inocêncio. conse~uiu ,algo de estudos de entidades inter- . da Holanda, inclUsive de uma
que ·nem mesmo as ma1s prospe- nacionais
da
maior sei1hora que ~o1 como que a madrinha
de
toda
aquela
r as das médfas e grandes capi- importância.

mov1mentação.
manos,
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Em recursos_ hu-

ele arrebanhqu -~-- juven-

tude brasileira de Fortaleza-.e de outras capitais mafS: dis-

que exerce seu papel. O mérito
de V-;. Ex-A,

em cam1nhões
não _havia um
quilómetro_ de asfaltO em toda
aquela região -, viajava- 8
lá passava três. quatro mese·s
por ano. No período das_ féria~

seja em Pernambuco,
seja em
q_I,Jalquer parte do País, todos

dias

nas

piores condi_çóes,

e

prolongadas de fim de ano,- em
vez de estar
nas praias, no_
carnaval do Rio de J.Çl!lei_r_Q.. _em
outros
lugares,
em repouso,
essa juventude safa das
capitais e. ia
para_lã"_colaóorar
nas tarefas educatívãs -da Fun-·
dação Ruralista .. Aquilo
que
hoje_existe realmente é o
coroamento daqueia 1l.rta"liiStórf:.. ·
ca pione1 ra: um município ·-a1fabeti zado, e, mais do que a 1fabetizado, um municfpio edl,J":_"'_
cada, consci.ente, cOm educação
comunttár:_ia, frut9 do traba1ho
de um homem i_deal ista, de um
apóstolo, e esse muhicfpiO é,sobretudo, resultado da conju_gação de esforços, de' recursos
nacionais
e d_aqueles _rec1,.1rsos
majs importantes. QUe ·eram o
suor
e
o
_i_dealismo da nossa
juventude e, tairlbém, é
claro.
da sol idariedãde cfe· 6i1tidã.Oesinternacionais. Agora
ouço a
continuação do discurso de v.
Ex~.
--para·
não.-. privar
O
plenário da riqueza do seu
pronunciamento.
-

O SR. JOÃO CALMON - É um pra-

zer ouvi-lO.

o sr. Mansueto de Lavor - Não

é possfvel .;.. e· al õ ·gr_ande mé-

rito, entre outros', do prOnunciamento-de V. ExA -, que um_
trabalho Pioneíro-- como esse,
que deu certo,
nãq · _s_ i rva de
exemplo para o_ pr6pr'io_ Governo
e outras ent_i.dades particu_l_a':"'
res deflagrarem um p~OCeSso ae·
educação _em ma:ssa do P9VO brasi lei r-o·, educação daquela gar-:cela que ainda vive nas trevas
Co anãlfab~tismo. ·se deu certo
no interior de um munícípià no
sul do. Piauí, por-que não dará
certo no resto dO Pafs?- Realmente, a ca_pacidaóe dO-povo de
1á é a mesma do povo de Per-: __
nambuco.
·do_ Ceará, de"· Al_agoas
e de outros estados. _Pori:anto
há e~ se grande mérito. -v.: .Ex 1
traz a luz, aos nossos olhos,
uma_ descoberta de um grande
tesouro, de uma grande-riqueza
para esta casa e para o Pãís,
Parabenizo V. Ex~ e
sinto-me
emocionado . ao· ouVi r se.U pfo-·
nunciamento, porque _r_eãlmente
acompanhei
os
anos·pioneiros
da Fundação Rural i_Stâ: _Fui . um
colaboradqr do Padre Lira, e
na medida do possfvel, ele re-·
almente.tem-. amigos e colaboradoreS por_todo este País . . Seu
traba 1 ho e a füfldaÇão ·Rur·á 1 ista precisam ser
destacados~
porque aí
está
reailme_nte um
processo, um método de "a 1 fabet i zação e. de: édüc.ação do povo
brastleiro, ao lado do Estado,

educação.

também colabora com o empreen--

neste_ pronunciamen-- diment.o do_ sertão- pia_uiense.--

to, e realmente o de destacar,
ValOrizar algo que,
infelizmente,
ainda é rnais _çqnhecido,
no exterior do que.no próprio
Pa1s.- M-eus parabérls a V. Ex1l,
-apóstolo que é da causa da

tantas.._ que _s?ía naquela époc;â
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Onde

chega V.

ExA,

~oi aSsim, com recursos duramente amealhados em suas penosas peregrinações·. qUe o Padre
Lira conseguiu criar as primeiras
escolas
de
su~
fundação.

A pr1meira delas já causou~
oS: identificam. V. E'xll.
foi
a por si só, enorme
1mp~ç_::to
em
SãO Raimundo Nonato,
ali ás, toda a vida do local. Famílias
Dom·· Inocên~jo, noyp rn~.;.~nic-{pio inteiras passaram a
acampar
á6 Piauí, e creio que ess_e mu-- perto da esco1à para que seus
n1cípio, _exemplàr ern todo .. o filho_s· pudessem estudar.
Em
País, _passará a se_r mais co- geral,
o pai e parentes mais
nhecido ·a p<irtir do pronUnCia- velho's fiCavam em suas terras,
mente .-de.·._v ... ExA e .da visita e('lquanto as mães e os filhos
que lhe fez.
mais novos
in.stalayam-se em
·
· _· · · __ ~ _ --~barracaS- e choupanas construíO SR. úOÃO CALMON - Agradeço das às presSas-,
para que OS
a v. Ex~, nobre Se_ na dor. Man- menores
pudessem estudar. Nos
süeto d_e __ - LaVor, -sUa preci_o_sa- fins de semana,--r-etornavam às
cont.ribujção para a
discussão roças e
regressavam à escola
desse problema Que,_ sem dúvida na sr;:gunda-fei_ra_.
- - nenhuma,é o màfS grave do nossO Pais.
Sur9iu assim,_ ·naturalmente, a
-:
--·· ·
_·
·
--idéia de se construírem casas
O P.residéhte' F.ernando_·Collor. P'ârà rêc_eber esSÇlS tamfl ias e,
de Me11o 1ançou, este_ ano,
o a
partir
daí,
imaQinou--se,
Prog_rama·· àe 'Alfabe.tiú~;çã_o
e também. a possibilidade de se
Cldadania. q\Je_ ter:n.cómo.-.oQje--:-- desenvolver alguma atividade
tivo a universalização do en- eConóm-ica
que pudesse ajUdi!r.
si-no fundamental nos pr!-óxfmos no sustento desse surpreendeh.;..
dez anos.
•· ·
te núcleo urbano que surGlia. A
fundação introduziu, entao,
o
Cr-eio qúe-·o 'Padrl;:! ~li--â deverá ens,_nQ de' bordado ~r:tesana-1
ser convocado_-:-- iT)c;l.usive
fa- para as
a1on,a.s e para
suas
rei uma· su~estão neste senti do mães,' · gerando · não ãPériáS ·unlá- para dar a i nes:t 1 máve 1
con- fçm:t1= de, atraç:ãq p~ra a esc-oJ a
tribuiç:ão
de uma experJênc1a como· também uma fonte de renOa
d_e mais de duas· déCadaS, expe~· para· aS-famiTías. dos ã:1iJ!iõS. ·
riê"ric5_a_p1eQêU{l~nte _vitorio.sa. e
Essa_ nova_ 13tivi.ç:lê;tde prosperou
que merece s~r imitada em_ todo a ponto de. já se terem real i~_
o 8 r as i 1 .
· · ·
·.
· ·
zado exposições no Museu déArtes de São Paul o·.
que tem
GraçaS -à Fun9ação_Rura1ista, ho~e o nome de Assis Chateaué à' figura fmpar do Padre
Lf- brland, e.no Centro Cúltural
ra, _ varoQs_encontrar vm núcleo do Sesc-Vila Nova. também na
pqpulaci_ona_l que tem como eixo CaPita1'pauiistq., SSO belos _e
a educação.
· · ·· · ·
soft~~ica,qos
-..:trab~lhos
com-a
temática simples_,_ comO seria
A
parti i'- da ·pririleira' 'escola de._. se._esperar daque1.a PoPUTá.;;
i~stalada f;iela f\.Jnçja.cão
ness~
çáp hvmilQe do.~ertão.
~~
área
l_ong1nqua.
criou-se uma
verdadeira movimentação entre.· o_
·sr-.
Cha~as
Rodrtgues
os·morac;tqr:-es da r:egiao. -AbU;?:- - Pe.rmite V. Ex um apart~'?
ca
de ensínq adqujriu -_taiS
proporções que· f·amfl_ias inteiO SR. JOÃO CALMON - Ouço o
ràs para lá se dirigiam e
l i - aparte do nobre Se_nado_r Chagas
tera 1men.te acampavam nas pro-: Rodrigues._
ximidades da escola. Foi
_essa.
a origem do atual município,·
o
sr.
Chagas
Rodrigues
--SenadorJoão
- - ·ca 1mon,
A 'fUndaçãO cttegar:-a ~ .sã:o: Ra i- congratu1 o-me com V. ExA por
mundo Nonato em 1963,
criando mais essa
demonstração·- dà
essa pr_ i me i r a esco 1a dois· ·an'os grande i'[lteresse pel ã caus_a · dã
depois. Para
i_sso,
mostrando educação_no Brasi.l, que~_con_~
espan:tosa capacidade'de arti- t1tui
assunto .de fundamenta.r
culação, o Padre
Lira_ .canse-- i'mportância~ Hoje,__ quero. tamgufra angariar alguns fundos bém expressar:- minha satisfação
em são.Paulo e em algumas
ca- e meu
reconhecimento diante
pitais- do Nordeste,
entre o_dessas pãlBvras de·v._ Ex.A com
empresar1ado
e
entidades referência ao meu estado,· o
privadas.
Mais
tarde, ·canse-' Piauf,
que ·t"eri!Ío · i:l honrã de
gu·iria criar ·laços com entida-. representar nesta Casa. V._ Ex.•_
des ·do _ex.,..erior,
a
começar divulga
fato
-da
ma·ro:r·
pela ·oxtan, uma entidade
in- importância. -E, tendo sido ·ob_glesa de assistência a popula- jeto desse discu.rsp de V. Ex~.i
C;:ões carentes
e
áreas com a .autor 1da de que V. _Ex
_flageladas.
E. há outra funda- possui,
sobre-tudo no se1or
çã_o, cpm_ sede na Holanda,
que ducacfonal, tenho c·er.teza .de
que o
que ocorre lá no nosso

·e-
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2,a grau oficializ-~do: a Escola 199.0,
o- campeão nacional de
Normal de Oeiras_, perto de São analfabetismo.
também
foi
São Raimundo Nonato, terá uma Ra_iml..{ndo·. fto.!Q_nafO,
Po·r qUe só c i ta r os ·ca·sos- da
grande repercussão_ em_todo o oficfal tzada; "e at:rt.orizei, com
Pa 1s e poderá.
como V.
Ex A a ajuda qu~
foi
_pos_sív~l,
o Bah i a, _que já perdeu; graças a
diz,
servir
de exemplo para funcionamento da primeira Es- Deus, esse_ campeonato,_ de __ Alaque todos nós irmanados,
uni- cola NOr"mal do su1 · do _Piauí, goas e, agora, -o do Piãuí?- Na
dos,
possamos
fazer alguma lá em S~o Raimundo_ Nonato~ c_api tal
do Estado de São Paucoisa relevante em favo·r_ da Hoje sinto-me um pouco grati~ lo, na perifer1a daquela megacausa da educaião.
o nosso ficado pelo que pude fazer lópoles da qual tanto nos _orPais, como V. Ex
sabe,
ainda pela causa_ dª educaç_ão no Pia- gt.il hallios,
as
esco 1 aS _ c;ie
1 Rapresenta um dos mais baixos ui_ e,
grau
têm 4
a
5
_turnos. Ás.
notaQam~nt~. lá na reíndices de a 1 fabetização, e _o g i ao c;le . São· - R.a., mu_ndo_. -.Nona to. cr1anças permanecem na escoJã
nosso Piaul. ·iamentavelmente, Essas escolas normais - que dU:fante._ duas
t;1Qras
por:-- di a.
na Região mais pobre, que é
a passar-am·a t'uricfonar·, a'de sãO Descontada a_,me1a hora da meNordestina,
apresenta também, Raimundo Nonat·o, -. manti.da por renda. e18S éStUdám·apénas uma
índiceS
p-rofundamente um·a instituição católica_; a do hora e m~ia por ~ia.
lamentáveis
~-_negativos.
De extremo
Sul,
a
dei ·corrente,
modo que nós temos os dois la- mantida por
uma
instituiçãoEm jórfjais. deS'tã. ~~mana, __ leligada
à
Igreja
Batista,
e as mos a notícia de que o
Tribudos do prbb1etna: o f\Jordeste, ___ a
Região com maior indiç:~_de __ a- esçolas normais que foram ofi- nal _ de CoDt~s .. Qe. São Pªl..l1o.
nalfabetismo:
o Piauí, lamen- cicn izadas..
caP.aZ
em Q~ir:a~ •.- a que que"--é·o único do Brasil
tavelmente, ainda apresenta os foi criada _em Flqriano, a
que desta pro~za,
enquadrou preindicas mais a)tp~_çle .,nalfa- foi oficializada em Pafnaíba- feitos dé qyatro municip"ios de
betismo,
portanto,
os
mais essa~ escolas~ .Qe _c:;:ef'tõ .·modo. São Paulo qué nªo ãstã9 destibaixos
de a1 fabetízação._ Mas, tambem concorreram para
que nando_ à ~ducação o )llÍ.r'!imo __ . d~:-.
pelo art.
212
na
graças
~ _ . _ . esse
hprn,ern me 1 horasse,.. a · -si tL.iáção educa.., terminadO
extraordínario que e o Padre cional
no Piauf,
que ainda Ct:>~st:l'.ttJ_j_~o . .Lira e ao intere_sse_çla_c·omunr- continua precária cómo sabe v:
dade,
temos -em-Dom Inocêncio E_x.~;. Congra1:1.,f1o·-me .t:;qm· V:- Ex~ e
O_
Sr.
Jutahy
Ma~alhães
um ex~mp1o, que.
talvez· Como- r"endQ-lhe minh(!s homenagens e -Permite-m~
V.
~-><
um
-·
V. E_x.l:._ disse, .s~j;!:1. até agora, a-o_ ·P:adre L1râ. Que'êfe conti- aparte?
o único -Municipio _brasileiro nv~.n~~s~ 1vta; mer~ceQo~a
do,
onde todos estão alfabetiza-· ryosso r:~~onhecj men_to ~ ~ do nos~. O SR. ~OÃO CALMON - óiJço çom
prazer v·.· EX:n:
dos,
com exceção dos
mais so aplauso_._
idosos.
Portanto.
quero louvar, mais uma vez, esse empeO SR. JOÃO CALMON- Agradeço
O~
s~; _- JU-t;ªhY
--_Maga}hães
nho ·de V.
ExA e quero dar o a. V. Ex~ .Q valioso aparte, que -Quando abord? problema
da
meu 'depoimentO sObi-e -o 'Padre conf1 r ma,
_amplamente,. o i nte:-- educação,
v. Ex .a como sempre,
Lir?t,. ,um I':\Q11!~tn extraor"d,in;§.ri'o. i--esse que_~~d9niQristrou,
quando tem·-audi_ência totel e absolute
que mu1to tem _·feito pela causa QOvernador -. d9 estado·.
pela no Ser:'lado. ~ oeVeFia
tê...; la de
da'eCiucação'em-tócla'-aqu'e1a Í""e- are;:~ da ~d~c~y~o:
;; todo o_ País,
prim:;fpalmentê
gião·- no Piauí-~ em Pe·rnamQul-·
dos executores da po1ftica de
co ·..:.·e notadam9nte" em· sâõ Ra;·..: · Infeí·;zmente, · nobre·· Senâào-r.· eaucação., .\J.. Ex-'- teve uma parmundo Nortato, no· sul do p·l.3ui, · chaQas·~odr-ígues, este proble- ticipação primordial
no art.
e
lá no 'Município _de Dom ma é
dramático;-No Nordeste, 60 do ato das __ -Disposições
Inocêncio. Se. V._Ex~ me per- tr:-és _est.ac:tos,_~n?J;;s._\Jltjmàs
dé- Ccflstitucfonais Transitórias.
mitisse.
e
isso é
mais uma caaas,
foram· campeões nac1o- No pronunciamento que
fiz,,
prestação de _contas, eu __ çlii:_-_;ª na is de artalfabet"ismo: Há três- tive
opot--_tunidac;le de mosti--1;1r
que,
quando assumi o Governo décadas_. o
~:;;tªdo _gl_q_rJoso d~, que uma dãs._r_azões. qt,Jé nos Po:...
no Piauí. em ·1959,
d~poi.s. de Rui Barbosa, o Estado glorioso der iam
levar a minorar essa
oito anos na'é~ffiara dos .Depu-_- do Senador .Jutahy ___ Magalhães, a situaçãó "de· de"sfQUaldade em·
ta-dos, que ainda· funcíotiava "rio Bahia,__ da _qual tanto nos orgu--:- que nos encontramos ém.. relação.
Rio de Janei.r:o'._ _eu, do et(;tretn9. lha.mos.
fpi' 'alvo. nesta tarde aos .outros pc:,.fses da América
norte do
litOral
piaui"ense, de comentário do Senqdor ..Juta- .Lat1na.
da Afr1ca, e dos pai-·
f~i ... o
primeiro _Goverhàdor a hy' Ma9alhães,
gue destacou
ses chamados do Tercefro' Munolhar para o sul_ do PialJ1-., .V..-. sjt1,.1aç~o catastroflca,
vergo- do, porque ocupamos o terceiro
Ex~
esteve 1á. A primeira es-. nhosa do ,Br~:!ãil .~m te_rmos dé lugar da m1_s_éria mundjal, vol--:trada do su1, rumo a São Rai- pésSima, "de desumana _.distri- to .a
rep~ti_r,
para minorar
mundo Nonato,. foi inaugurada bui.ção .de.·renda, qu·e·.:r em últi-:-· essa
situ"aç'ão.
precísa~fa!Ílo·s
pelo meu
Governo,_ de Oeiras ma análise, se deve a falta de, conseguir-- ·a.aplicação dos reaté
Simplício Mendes; á ·p-ri- prforiCía."de ·'que é' clássica nq_ cursos previstos nesse art.
meira_
parte,
para
depois Bras11_, Oepc;>i_s Qa ~ .Bahiã,
que 60.
~· ·
·
'·
·
atinQfr-se
.São
Raimundo era o Estado _Campeão dq analNonato.· o_pr1l'fl~iro_t--,osp1ta1 __ no fabetismq, .es~:e triste record~
O SR. iJO~Q .~~L.MON- E no art.
sul ·do P1au1 e de toda aquela f9i
transfer_ldO..Para_A}agoas~- 212.
região. sem incluir Flor'iano, Em Alagoas,
segundo
levantaque está na região central, o ment.o ··fe_i"to ·p-elo _vespertino·- O _Sr. Ju1:ahy Magalhães -Veja
priméiro hospital do
sul
foi
Jornal da Tarde,
que perten~. v. Ex~ que 1sso está previsto
inaueurado no meu Goyerno. lá ce ao gFi.Jpo do jornal O_ Estado nas normas _que deyem d_1_tig1r a
em ·sao Raimundo Nonato. _E, _____~a... de S. Paulo, uma_· pro1"essorã:po1itica educacional do __ País,
parte da educação, encontrei primária- no
interior ganhaVá- o qoe infe,l jzmeDte_ não_ocorre.
um estado onde so havia escola por mês a metade _do que rece- Agora vemos~ a discuss~o c:lo arnormal oficial em ·Teresina, na bia,
po·r:· hora, o oper-ári"o da~·çamento po"r C.ongressiS--l:ãs'que
Capital, e um colégio oficial iridús_'tria· ___ automobi)fstica
de estão mais partic_ipantes. DiS~O
d~ 2R- Grau, .também na Capital,
S~o Paulo."_Infe_ltzrllente, neste~:.: algumas
veze~ -- gue_
_Comissap
v1ndos do seculo passado.
En-: decada que esta
terminando~,- de Orçamento. e tao secreta que
tão,1 evei as prime i r as -esco- esse -mel anc6J i co·-- __campeonato.
nem os part i_cipantes da Comi slas normais o·fic:t_ais,
gratu_i---:- apesar dos esforços de gover-·.-são recebem comun_icado de que
tas,
para
fora
de Teres i na; nador'es,
de· seu invejável ci:;- ·haverá sessão.
dessa manei r a, não só Teres i na vi smo,
nobre
Sena90r · Çhagas
_
como o
litoral, em Parnafba, Rodrigues,
o Piau1· passou a. O SR.
JOAO CA~MON -Houve
paSsou a ter uma escola._nornial ser··eonsiderado pelo -IBGE,
em hoje e já está havendo outra.
ofiCializada _e _.um colégió de
·
·
Piauí, no

Dom

hoje

Mun1cip1o

de

Inocêncio, desmembrado de

#
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o Sr. ~utahy Magalhães - Hoje
houve e estavam cha_mando o Relator, que é o Senador Chagas
Rodrigues, em cima da hora.
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procurarmos r-ealizar essa ta- ções sequer para
isso.
A
refa _é segUindo aquele milenar escola-acampamento era uma iprovérbio_ chinês: $e tivermos novação de rara inspira-ção: se.
uma marcha de mil milhas a em- o aluno não tinha como ir até
Não sei porque não somos con- preender, devemos dar logo o ela, ela ia até o aluno~
Funvocados para as sessões com primeiro pas.so. E o primeiro cionava durante certo período
antecipação._ Mas vamos passar passo é o que estamos ensaiangeralmente entre três e quaem cima disso. v. Ex~ diz que do, primeiro na Constituinte tro meses- em um local, semem Alagoas pagava-se menos do e,
agora,
no
Congresso pre em tempo
i-ntegra 1,
e
que a metade do salário de um Naci ona 1.
transferia-se em seguida para
trabalhador por hora a uma
outra zona. Ao longo de cada
professora.
o art. 60, nobre senador"Ju- ano chegava a atender a quatro
tahy Magalhães, que é de im- comunidades dfferentes. InstaO SR. úOÃO-CALMON- Por mês, portância -fundatneh'ta 1 , nasceu ladas precariamente, essas espaga-se a metade do que ganha da iniciativa de um bravo Par- colas limitavam-se a tendas de
por hora um operário da indús- lamentar conterrâneo do nosso lona, onde_os professores motria automobilística.
eminente . S_enador José Paul o ravam e davam suas aulas.
Bisol e do Deputado Hermes Zao Sr. ~utahY Magalhães - No neti, que in-felizmente não se
Mais uma vez repetiu-se o suinterior da Bahia, muitas ve- candidatou à reeleiçã_o. Foi S. cesso, agora multiplicado.
De
zes chamavam as professoras Ex.& _que tomou a iniciativa de todas_ as partes daquele ~ertão
leigas, que supriam a ausência incluir esse art. 60.no ato piauiense
chegavam
pedidos
das professoras formadas, que, das Di sp_os_i ç.ões Const t tu c i o- para que a escola-acampamento
juntamente com serventes de na1s Transitarias, mas sem fa- se deslocasse para cá ou_ para
escolas.
trabalhavam apenas zer alusão aos percentuais que lá. . Era
uma
experiência
pela assinatura de uma· cartei- deveriam ser destinados à er- pioneira: uma escola gratuita.
ra de trabalho, para terem di- radicação do ªnalfabetismo e à sem vínculos mafQ.r_es com o poreito à Previdência Social, .uni versa 1 _i zação
do
ensino der público, dando o ensino de
sem ganhar nada._conheço mul- fundamenta 1 •
que aquele covo necessrtava.
tes municfpios em que profes-soras trabalhavam às custas
outro Deputado.•. es~te de PerE;
n"ec6ssttava sob fodos os
apenas de uma assinatura do nambuco·, osva 1 do Coe 1 ho, apre- póritos de vista. Como diz o
prefeito, declarando que eram sentou uma emenda. i nc lu f nd_o padre Lira, São Raimundo Nonatrabalhadoras e que tinham di- no texto do Deputado Hermes to e Dom Inocêncio são antes
reito à assistência da Previ- Zanetti a obrigatoriedade de de
mais
nada
regiões
dência Social. Era algo total- destinação dà metade dos re- exportadoras,_- Exportadoras de
mente ilegal. Quantas traba- cursos _do_ _ _poder púb 1 i co nas gente. Desprov1da de tudo, a
lharam assim, para, pelo me- três áreasl. obviamente em cada população-local não tem como
nos~
terem _esse _benefício, já um ãós tres nivefs de _Governo sobrev1ver naquela terra árida
que não pod i a:m ter· · -ordenado. -município, estado e União
e um grande contingente acaba
Veja v. Ex 4 a miséria difundi- para aquelas..duas finalidades. mesmo. por se dirigir- aos cenda por este Pafs. Se não houtros urbanos, em especial no
Infel-iin1éri't·e. · já decorreram Sul-Sudeste, para vender sua
ver massificação, universalização do ensino básico, se não dois anos, e esse ar!igo da força de trabalho. Toda a poconseguirmos melhorar b que aí nova
Cons-ti:tuição
e letra pulação sabe disso: com algum
está, essa miséria. continuará morta ..:.Estamos empenhados~ i n- ensino, terá sempre cond.fções
durante muitos anos~ V. Ex 4 clusive ·na Comissão Mista de de disputar uma posição melhor
vem lutando há tãn.toS- anos que Or~me_nto,- onde sou relator do no mercado, de __ãchar serví ço
espero, um dia, seja não ape- .capítulo do Ministério da Edu- com mals facilidade, de-busCar
nas louvado pela- -sua at1tude cãção, no esforç_o para obrigar por_ uma via menos áspera a mecomo tenha a contrapartida de ~Poder Público Federal ares- lhoria de vida c.om cue sonha_.
ver executada a política que peitar o percentual dê 5~~ .dos
V. Ex 4 prega.
-impostos cobrados pela União
os efeitos posi-tivos da edupara a erradicação do analfa- cação, porém, se exercem tamO SR. ~OÃO CALMON- Muito o- betismo e ·universalização do b_é_m - e pr-incipalmente - na
brigado a v. ExA
-ensino_fundamental.
própria região. Dom Inocêncio
constitui uma prova- viva de
Uma das qualidades dos bataApr-ove i to esta· opor:tu.ni da.de, que a educação é um motor .. de
nos - e eu proclamo isso~ por- falando no plenário._do Senado, desenvolvimento.·· A fundação,
que também tenho raízes baia- para ·fazer um apelo a_ todos os mo:U vada pe 1 ã 1 f mp i da resposta
nas
é a
capacidade
da meus nobres Colegas, para que da população_ a seu.estfmulo.
aut-ocr_i t·; ca. o .Governador da cerrem _ fileiras, para que, mobi 1 i zou por·- sua vez a força
Bah1a, Roberto Santos, compa- pelo meno.s, o Orçamento. do de trabalho local para que pureceu a uma exposição que fiz próximo ano seja o primeiro a desse desenvolver a missão a
na.Assembléia legislativa do ·cumpri._r
aquele
·mandamento qu-e· se propusera ..
seu estado e, depois de_ ouvir const 1 tu c i o na 1 que se reveste
todas as revelações sobre essa de traryscendental importância.
Como instalar escolas aqui e
dramát i c~ si tuaçá_o da educaali se mal havia como alcançar
ção.
inclusive
na
Bahia,
.Renovo o meu agradecimento a esses pontos perdidos do terpr-ocurou-me e disse:.. "Senador, ;V-. Ex.a pelo aparte, que tanto ritório- brasileiro? Era preci-'
tenho mais. um detalhe para que enriquece esta ·minha despre- so construir estradas. E. elas
inclua no -seu repertório. ___Aqui _tens i os a oração . foram construídas de terra
na Bahia •. no inter-ior, há cenbatida, é claro, à base de p_ftenas -de mocinhas que dão auContinUo, Sr. Presidente.
c_aretas e enxadas, em frentes
las,· meses a fio, sem receber
um centav.o sequer, alimentando ·o--êXito fabuloso levou a Fuh- g~go;r~a~~~a:~2:~~~:d~~ s~~o~
a doce-_esper-ança de. um dia vi-- dação Ruralista a ampliar a a _fundação foi_ a responsável
r-em a ser inclufdas na folha .,ua esfera de atuação. De for- pela construção de centenas de
de pagamento"-.
ma extremamente cr1ativa. par- quilómetros de-estrada, r_ea_li_t_ i u
para
a
fundação
de zando_assim um trabalho
fmpar
Este é um qua-dro Que· dever i e escolas-acam!=;)amentos-. Se cen- de i ntegra:ção·.
provocar- uma mobilização per- ·.tenas de famí 1 i as hav1 am acormanente ç:ta opinfão publica. do r.ido·para a primeira escola,
PaSsar das estradas para ouBras i 1. A única maneira de ,mu1tas mais não reuniam condi- tras obras constituiu o esfor-
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ço seguinte. Como diz o padre
Lira, o maior problema da região - e sem dúvida a-raiz da
maioria dos d_emais problemas é mesmo a água. Sua falta inviabiliza as culturas;
metade
do tempo da p~pulação é dedicado à busca e ao t_ran_sporte
de água. A Fundação Ruralista
começou ·assim a se dedicar
tambem à construção de_ açudes.
Ela própria já conseguiu, nesses seus 27 anos de vida quase· 1 ntei ramente
1 gnorados
por todo o Pais - construir 20
açudes e cerca de 200 aguádos
ou barreiras.
De quatro anos
para cá e'stá procurando a i nda
desenvolver um projeto de captação dom i c i 1 i ar _da água da
chuva, a partir da instalação,
nas residências, de calhas jn_terligadas que transportam a
áQua captada para um reservateria de alvenaria- extremamente modesto.
Esse programa
vem sendo agora estendido penosamente de casa em casa.
A facilidade maior de transporte e o acesso
à
água
potável por si'sós conseguiram
já,
embora par_~ça incrível._
reduzir o índice de mortalidade jnfatil na região. Nunca é
demais 1embrar que por 1á i ne_xiste qualquer hospital público-,-- seja federal ·ou estadual.
Mas os casos de desidratação
reduziram-se e já há ao menos
a possibilidade de transportar
um . enfermo
de forma mais
rápida.
Hoje,
a FundaÇão Ruralista
mantém já uma rede com -~3 es':'
colas espalhadas pela reg1ão·.
Nelas estudam quase 2
mi 1
alunos.
Todas mintstram o ensino da primeira à quarta séries- do primeiro grau, além de
providenciarem
atendimento
para
turmas em idade préesColar, que recebem inclusive
merenda.
Recen·temente. essa
obra contou com a ajuda do nobre
Senador Hugo Napoleão,
quando exerceu as funções de
Ministro da Educação. S. ExA
também deu um auxílio substan~
cial quando exerceu as funções
de Governador do Estado.
Todas as escolas funcionam
hoje em prédios de alvenaria
cuidados coro muito cari.nho e
contam com reservatórios de
água e com· cozinhas. I·nvenção
do padre Lira,
há também as
Casas_ para a Educação. Construídas ao lado das escolas,
essas casas abrigam os alunos
que vêm de longe e suas mães.
Ainda não foi possível contar
com essas casas em todas as
escolas. Nas· demais, as famí~
lias ainda mantêm suas choupanas,
como
naquel.es velhos
tempos.

O

SR.

PRESIDENTE (Iram

sarafva.
Faz·
campa i nha . )

soar

a

O SR. \JOÃO CALMON - Se V. Ex A
permitisse que eu estendesse
meu pronunciamento apenas por
mais 3 ou 4 minutos ..•..

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va)- A Presidência, com-mUito
prizer, concederá o tempo a V.
Ex , embora já o haja dobrado.
ouv,ir v.
Ex.A, para a Casa, é
sempre muito ilustrativo para
nós.
-

O SR.

~OÃO

brigado a V.

CALMON- Muito oEx~

Organlzadas dentro de princípios rfgidos. austeros, as esco 1 as _da fundação- exigem esforço, dedicação, pontualidade
e di sei p·l i na de seus alunos._
As aulas começam diariamente
às 7 da manhã. E os alunos não
só atendem ao que deles se espera -a- assiduidade é prati-.
camente integral como correspondem
ao
programa
de
estudos. -As rep~ovações são
raras e a evasão praticamente
inexistente. Contam-se nos dedos os raríssimos casos de alunos
que
abandonam
os
estuçjos.
Foi
dess_a forma que o padré:
Manuel Lira Parente,
hoje um
jovem de 71
anos, _conseguiU
criar algo deinédito
no
Brasil,
Dom Inocêncio não tem
hoje um só" - ana 1 f~beto abaixo
dos 40 anos e la, talvez somente lá, dentre todos os municípios b~~sileiros, a educação tornou-se universal,
como
prevê a própria constituição
dé.1988. Naqu.ele remoto município da mais· árlda- região dO
Piauí, onde o índice pluviométrico é o. mais baixo de todo o
País,· não_ há criança fora da
escola.
Não é à
toa que o
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povo e manter a rede de ensino
que heroicamente criou.
Ele já fez muito e certamente
continuará fazendo.
Mais do
Que tudo, porém, o padre L_i_ra
dá a todo o País uma lição.
E
a dá no seu dia-a-dia,
na
construção e preservação dessa
obra ímpar.
~le-mesmo resume
seu trabalho em uma frase que
nos mostra, ao mesmo tempo. a
pobreza e a
riqueza de seu
povo - do nosso povo:

"A Educação é nosso único ~ia
trimônio; a Educacão será a
nossa única heraença .r-. (Mui to
bem! Palmas)
_Duraote o _tJf.s.çurso do Sr.
o
Sr.
Pompeu
de Sousa,
3" Secre_tárfo,
deixa a nadefra da P~esf
dência,
que é ocupaOa pelo
Sr. I.riim Saraiva, 1g Vice•
Presidente.
João Calmon,

COMPARECEM

SENADORES;

MAIS

os

SRS.

Aureo - Men o
Atni r Lando Ozi_el Carneiro
Raimundo Li.ra
~~arlos Lyra Francisco Rol1 E!mberg Ferna:ndo Henri que
Cardoso - Má r fO Covas -, Afltônio Alves~ Mareie_ Lacerda
A1 berto· Hoffmann.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) - Sobre a meSa pr=ôj etb d_ê
lei
que se"rá 1 ido_pelo Sr·. 1st
Secretãr·i o.

É lido o segUin~e
PROJETO DE ~EI DO SENADO
NO 215. DE 1990
Dá
nova
redâção
ao
parágrafo único do art. 38
da Lei no 4.117. de 27 de
agosto de 1962 que inst1tuf wo Código Brasileiro de

~~~~-~~- h~-~-~~g~sá~;~ns~~~mo~~;:

no ma i o r 1 í d_er da área. Coi'if·lecido por to-dos - e em particular pelos milhares· de crianças
que ed.ucou
pelo carinhoso
apelido-de Vô Padre,
Manuel
L i r a Parente cont'i nua, mesmo
hojª• a- dedicar~se .inteQral~
me·nte à missão qLie acolheu.
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o

Congresso Na c_ i ona_l _decreta :

Art.
1 ~ O- parágrafo úniCo do
artigo 38 da Lei n~ 4.117,
de
27
de agosto_ de 1962, pa.sSa a
.vigorar · · co-m
a
seguinte
redaçãO:

~ 6Xáta.mente ~or .-iSso que ~
padre L i r a __ s_e prepara agora
pã'r'a Um dífíCn reto.rno_,, A SJJa
"Art. 38 .... , ......... --~ . . . . . • .
região V1ve uma cr_ise_,_ segundo
ele, sem precedentes. Não choParágrafo único. __ l\lão ,.poderá
ve há muitos meses e as fren- participar ·d_o_ éapital
social,
tes de ti-abã"lhó- Quê. represen- nem exerCer a .função de diretavam· o úl t'"imo alento para· boa tor ou _gerente de
empresa
parte- da
população
·foram concessionár_io de rádi,o ou tesuspensas.
~'Temos
de
.novo le,yisão. qt,Jem esteja no exercrianças sob risco de morrer ci_cio de -mandato eí"etivo, sen~
de fome", pude ouvir do padre. do esta vedação extensiva a
o que as sa1va é exc1usivãmen- seus parentes, consanQOíneos 1
te a merenda escolar.af'ins ou -adot1vos,
ate o 2grau.
o padre L i r a j ã anunciou que
fará de volta sua pereg-rinação
Art. 2.Q. A. presente 1 e·i entra
de 32- anos atrás. _Volta a São em vigor na data
de
sua
Paulo, tentará ir novamente à publicação.
Eur'op·a; -- tentando obt_er de novo
doações qu.e 1 he permi tam comArt.
3~ Revogam-se as dispobater a fome que assola seu s1ções em contrário.
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Justificação

. Vi vemos um momento ímpar- na
vida nac_ional ;, mç:>mento em q1.,1e
Ao regulamentar as concessões todos se vo1;:tam par·a o saneaa autor i zaçõ_es para _ execuçãO . mente das distorções ·acumu1 ade serviços de rad i od i fusão, _o das _pelos
ahos de arbítrio,
Código Brasileiro de Telecomu- pe_l as estruturas_ perversas de_
nicações,
1nstituído pela Le'i privilégios e pela malversa~ão
nA 4. 11 7, de 27 de
agosto-- de_
0
1962. especificamente ~m seu ~ -r~i~ódge~~d·~~a ?e~;g:~~i sco i~
artigo 38, toma alguns cuida- oferecer ~ meus pares db Condos, no sentido de que:
gresso -uma proposta tão simp-les quanto radical; uma proa) a propriedade e a direção posta que demonstra nova atidas empresas de rádio e
te1e- tude do parlamentar frente à
visão não caiam nas mãos de Nação; que i mp 1 i ca aOnégação e
estrangeiros
(art.'_
38, verdade i rg _esp f r j__to pUb 1 i co. ·
alínea a ) ;

-

b) a modificação dos estatutos e a tos const i tut_i vos das

empresas-- - tenham

que_

passar

pela aprovação governamental
( art. 38, a 11 nea b ) ;

c) a transferência da conces-

são. otJ cessão de co_tas d~ capital.
tenham a aprovação governamenta 1
(art_.
38,
alínea c ) ;

serviços se destinem,
prioritariamente à satisfação
das necessidades edUcativas,
infor-mativas e cult_ur-aJs _dª
Nação
(art.
38,
al1neas de h );
d) os

e) se reservem, nas rádios os
espaços diários aos -,programas
ofic1ais de informação dos poderes da República (art. 38,
alínea e ); e
·
f) uma mesma pessoa não seja
dirigente .de mais
de
uma
concessionária
r~rt.
38'
alíneag),

Como precaução adi c i o,na 1 , a
citada 1 e i veda a pess-oas que
estejam_ no gozo_- de 1munida.de
parlamentar ou foro especial a
participação na dir~Ção dessas
emissoras (parágrafo_ único).
Eis o Seu teor-- integra 1 :
"Parágrafo
único.
Não
poderá exercer a função de
dirctor ou gerente de empresa
concess i Onár1 a
dêrádio ou televisão quem es_teja no gôzo' de imunidade
parlamentar
ou
de fóro
especia 1 • "
O que se quer modificar é
justamente este úl t.imó_- =diSpositivo, no sentido de ampliar
Seu a 1cance, vedando a _c i dadãos no Qozo de! cargos eie.tivos, seja no âmbito do Põder
Executivo, seja no do Legislativo, bem como a s~uS_parentes
e afins, a possibilidade de
recebimento
de
concessões.
Es.sa vedação se dá pór m"ei o da
proibição de que tais pessoas
-bem como cidadãos a elas 11gada-s- -""" s-ejam .pcssu i-dOr as Oe
cotas do capital constituinte
da sociedade que se candidata
ao recebimento da concessão ou
autorização.

fusão.
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visando aos superiores

i ntere~ses O_Q ~aí s.

e:). as em1 s,~oras de rad1 odi fusão, e·xclufdas as de te1evisª-o_, são obr:-j gadas- a retransm'i:ti'r, diariamente, das - 19
(dezenove) às_ 20. (vinte) horas, exceto aos sábaQoS, domíngqs e feriados, o programa
of,i_cial de ·ir'iformaçõe$ dos. poderes da~- Repú_b1 ica,
ficando
reservados 30 (trinta) minUtos
para divulgaÇãO _d~ noticiár-io
preparado pélas duas Casas do
co.r:rgresso_ Naci o na 1_.

Proponho aos meus pares uma
f) as
empresaS, ·não só atrad.a!? mui tas formas possíveis de vés da se 1 eção de seu pessoa 1 , ·
di+et, _Cõjivir_-lce'ri'ternente, à Na- ma·s .t-ambém -daS norfni'Cs de tracãl;) ·-que v_! ~_emo_s... um tempo noyd. - balho observadas nas, estações
emissoras 9évem Criar. as Cons·ái a- das _ Se,.ssões, 22 de no"- dições mais eficazes_ para que
vemb_ro" _ de __ 1'990.
Sena- se evite a prática de ·qualqüer
dor Ratrrundo· lira~das 'inf_rações previ-stas
na
presente 1 e i .
L<GrSLAÇÃO CITADA

LEf N-" 4. 117,

OE 27 DE

AGOSTO~DE

1962

Ins~itu1
o Códiso Brasileiro de Telecomun1cações.

.. _.. ·-

.---=-·-------~~-

....

!

- · • • • _.

Art. 38. Nas concessõe~ e autorizações ~ara a_ ex_e_çução çle
se·rvi-çõS de r,ãdfod_i ·fusão se-rão
obser•vados-, al étn de outros reqú is i tos. os àegUi ntes prece_itqs e c·láusl!las_; ---·...
a)_ os __ dioret"ores e ge.rentes
bi"'as i 1 é i r-os-=na tos e Os

ser~o

têc'ni cos ~. éncarre9ádós da Ope·r·ação c;:lcs eql)ipa~entos - t·ransmissores serão brasileiros ou
est range·; r os çom _ residência
eXcJ u_s i v: a __ no- Pais p_ermi t ~da.
porém em __ear-áter excepci o na 1 e
com autor i ~ação. _exP.re_ssa do
Conse 1 ho çje .Te 1 eco,mUn i caç.ões:
a a·dmi_ssã6- Qe .espet:iaí1stas
estrangeiros, mediante cóntra~
to,
para · estas
ú_l ti mas
funções.
-

g) a inesma---p-eS-Soa não pode.rá
parti_cipar da çlireção de mai::;
de
uma
concessionárta
ou
permissioná~la ~o
mesmo tlpó
de serviço de radiOdifusão. Da
mesma localidade.

h) as emissoras de radiodifuihclusive televfs6o. · de-·
verã.o cumpri r sua_ fi nã 1 idade
inforrriat_iva; deStírlando u'm mr=nimo_7 __ de- 5% (cinco por cento)
de sêu tE!_m"po pa-rã. transmissão
de s.er;/fÇ:o notiCiosq.
S$""0.-

"Parágrafo . úniCo_. Não páderá
e_xercer a fu_n_cão- de di reter ou
gerente . de empres_a cOricesS fónária Oe rád~o oU te1eVisão·
quem esteja no gózo de imuoid_ade par-J amentar oü de foro
e_speci_ªr. ·
·
• • • • • • · - - . _,_ • • • • -

•• , .• ." •.

~

, .•

~

• •••

--·--~,.-,-

-·-"~.

••

~..!..~

~

•• _ .. -

'__. __•__ _, • • • • • •-r •

O SR. P_RESI_OENTE (Iram Saraiva.)."-...o· projeto 1; do s~r~ -~ publ ic_ado _e remetido à ·comissão
c9mp_e~ente.
-

b) a
mÓd-i fiC21ção dos esta-tuSObre a· mesa,
requer i mento
j,Q
tos e atos __ cOnst'ituti.vos _das_ que· será 11do pelo sr·,
empresas depende, eara sUa va~ secretár~o.
1 idªde, _de apr:ovaçao do Gover-:É 1,ido p__ segl)inte
no. ·ouvido previamente o Con:selho
Nacional
de
re1 ecomuni cações. __
·
REQUERIMENTO Ns> 446,
.
. DE 1990
Ç}o a transferé~cía da concessão. a cessão de_ çotaS ou de
Na conformidade do_qUe facUlações r_epresentat i v as do --cap·i- ta o art· ..--216,
i"nciso I, do
taJ sé>ciã1, -qepen·dem. para sua Regi mente InternO do Senado
vã 1 i da de. de ,autorização d.o Federal. e· ·tendo em vis.ta a
Governo 6.p6s ó ·-- pronunci a·mento competênCia fiscalizadora"_das
do
Conselho
Nacional
de ca_~as do- -. congresso Na c í o na 1
Telecomuniçõe~.
. (art. TO, da (;onsti tu1çãõ),
notadamente no que diz respei~
·(Vetado).
to -ã- renúnç·ta de recei ta·s.~ re·queiro sejam sol i c_i_ tadaS ·ao
c~r-os serV'içoS de· informa-ç~O. Ministério da E-Cónomia, Fazen-..;
divertimento; propaganda e pu- da e Planejamento ~s seguinteS
blicidade das empresas dera- informaç~es_ reiacionaâas eom o
di oc;l1 fu-s~o- e-stão subord.1 nadas Décreto n-'!: 9_9. 694. . de 16 de
às fin'a11âaáes' _educjativas e novembro de 1990, que nreduz_a
Cl.ll~ura-is in~rentes ~- radioc;Ji- alfquota do Imposto sobre Pr.odutos Industrializados, inci-
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dente.sobre as
especifica" .F~
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aeronaves

qu~

1) Foram realizados, no _âmbito do ministério, estudos sobre a conveniência da redução
da alíquota do
IPI
incidente
sobre
diversos
tipos
de
aeronaves? Caso .. ª-f1rma.t1vo,
enviar cópia do documento.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Se ré
fe í ta a · inversão
sol 1citadé:J.. Item 2:

O -SR. P.RE-S10ENTE (Iram Sara'íva) - O requer i mento ___ 1 i do v a i
à exame da Mesa.

PROJETO DE DECRETO
LEGISlATIVO

Considerando que às Casas do
Congresso Nacional cabe exercer a
fiscal izãção ~ontábi 1,
fihanceira, orçamentária, operacional
e
patrimonial da União, inclustve. qu_Ç!_nto à_. renúncia de_ rece.ita_s_ (_artigo 70,
CF),
entendõ
lmprescindfvel
que sejam _explicitadas ~s razões que·· levaram o Governo a
adotar tal medida_, .Certamente,
motivos imperiosos terão levado as autoridades fazendár1as
a propor esta nova hipótese de
não incidência fiscal.
Entretanto, eor ponderáveis que sejam,
nao podem ficar à margem
da· fiscalização parlamentar,
c1rcunstânc~a
qwe nos leva a
encaminhar à Mesa pe~ido de
informação ~ ser respondido
pelos setores competentes da
Administração.

N,g_ 53,

Sobre a mesa. requerimento de
que será
lido pelo
1 -secretário.

de

Lei do Senado n"

de

Lei do Senado n"

DE 1990

(Incluído em Ordem
do Dia nos termos
do art. 172: II, d,
do Regimento l~terno) _

forma~ão

Sr.

Projet_o
O Diário Oficial da União de
19 de novembro do coerente ano. 220/86; ~
veicula o Decreto n.ll.. 99.6'94,
de 16-11-90, reduzindo para O%
~fOi e to
(zero por cento) a_alíquota de 382/89;
IPI incidente ~obre diversos
-Projeto
tipos de aeronaves.

o
Decreto-Lei
n.Q
1_.199, de
27-12-71, autor1za o Poder Executivo a reduzir ou majorar
as a1fquotas do
imposto_ em
questão quando " ... se torne
necessário atingir os objetivos da po-1 ftica económica governamental. mantida a seletividade em função da essencial idade do produto, ou,
a i nda,
para corrigir distorções ... "
(art. 4.ll..).
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Sa 1 a das Sessões, 22 de no-vembro
de
1990.
senador ~utahy Magalhães.

2) Que crltérios foram adota~É- li-do o_ seguinte
dos para concluir que "os objetivos da pol f:tica econôm_i_ca"
ou a "necessidade de corrigir
distorções"
(art.
4.ll.
do
REQUERIMENTO NO 447,
Decreto-Lei n.ll. ~ .19/71) e~igem
DE 1990
afixação da a1fquota do IPI em
O% (zero por cento) para as
Requeiro. nos termos do arti--go_ ~-5~ do Regimento Interno, a
aeronaves?
tramitação conjunta dos se3)
Que razões justificam a guintes projetes:
"essencialidade dos procjutos"
referidos
no
Decreto
nR
Projeto de Lei do Senado n~
99.694/90' n'o
atuã1
c-ontexto 20/84;
econômico?
Projeto de Lei do Senado n"
Uustificação
309/85;

Causa estranheza que. num momento onde a Nação 'é chamada a
envidar esforços no s_entido de
diminuir o déficit
público;·
aumentai- a
receita e contergastos, tenha o Presid~nte da
Repúb 1 i ca reso 1vj__do outorgar
tal benesse tributária.
_

Novembro de 1990

Discussão,
em· turno único, dO_ prbj e to de Decreto
Leiislativo n.2. 53, de 1990
(n 162/89, na Câmara dos
Deputados),
que aprova o
ato-que renova e_ êoncessão
outór9adã à Aecofaba Ra~io
difusao Ltda._, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda médi_a,
na
Cidade de Riacho de Santana,
Est.ado
da
Bah1a
(dependendo de parecer)~
Nos termos reg-lmentaiS, sol icito ao nobre Sr. _Senador AntOnio
Luiz Ma~a o·parece~ sobre a prqpc:s i çao.
--

0

SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA (PDC

Para _emitir parecer-.)" .
sr..
President~.
Srs.
Lei_ do Senado n" . Senadores: chega· a esta Comi s-_
409/89; e
são, - para parecer,- o- Projeto
de Decre_to l,e_gislativo n"-_- 53,
Lei do Senado n" de 1990 (n 2 162-6 de 1989 na
Projeto de
Câmara dos __ Depwta_dosJ _ q_1,.1e
59/90_•.
"Aprovã .ó.ato que r"ehova conSessões,
22
de
nocessãQ
Outorgada à Aecofaba
Sala das
19"90.
vembro
Radiodifusão Ltda.,
para exde
plorar serviço de radiodifusão
Sef1ador JutahY Magalhães.
sonora,_ em onda méd1a_, na c iO SR. PRESIDENTE (Iram Sarai- dade_de Riacho de Santana, Esva)_- o requerimento 1 ido ""será tado da Bahia".
1ncll,JfQo
na. Ordem do Di_<?_
oportunamente.
Por meio da Mensagem Presidencial n.ll.. 511 de 1989, o EXeEsgó-tãdO o tempo destinado ,_ao celentfssimo_Senhor_ Presidente
da Repúb-1 i ca submete~ ao -co"n·-·
-E"'xpediente.
gresso_ N8c i o na 1 a to de con·cesPresentes na Casa 38 Srs ._ são de exploração de canal
de
ohda méd.l à; ·nos termos do art :_
S~nadores ..
· 49,._ inciso __ XII, combinado com·
o s 1.Q do art. 223, da-constiPassa-se à
tuição ~ederal, ato· este consORDEM DO DIA
tante do Decreto n.ll..-98.110, de
31 de __ agosto de 1989, publicaSobre a mesa,
requerimento do no Diário Oficial da União
que_ vai .ser 1 ido pelo Sr.
1~
do di a 4 de setembro Qe 1_ 989. _
Sectetãrio.
·
A documentaÇão ane~ada à _menÉ - 1 1 do
ô ·sagem presidencial informa que
o processo foi examinado pelos
Seguinte_:
órgãos __ .c.ompetehtes da_qu_el e .mí~~REQUERIMENTO NO 448.
nistér-io, constatando-se que a
DE 1990
entidade supramencionada atende às exigências minímas para
Nos
t-e_rmos
do art. __ j_75, o recebimento d~ concessão.
al fnea d, do Reg1mento Inter·-::
o· presente projeto foi examino-, requeiro inversão Qe Orde~
dO Di a, a fi'm de que a matéria nada pela ·comissão de Ciência
Coml,!.n t éa'ção e
constante do
i tem
n.u 1" ,seja -e T ecno.J og i a,
submetida ao plenário em Ultf- Informáti_c:;a da G~ma-ra .dos . Qe:putados,
t.endc;_ tido parecer
mo lugar da ordem-do dia
favorável de seu rel~tor,
DeSa_l a
OãS .Sessões, 22 de nO- putad_o Angelo 'Magalhães, e avembro de ~990.
Afonso Sancho provação
unânJme
daquela
Odacir Soar-es
corilissão.
---TO.

de

Já no Senado. este-ve, nesta
comissão, à disposição dos se-

7282
nhores

Senadores para recebi-

mento de emendas. no prazo regimental, não tendo recebido

quaisquer reparos.

Diante da regularidade dos
procedimentos e do testemunho
ministerial
de que a empresa

Aecofaba Radiodifusão Ltda.,
atende a todos os requisitos

técnicos e
legais para esta
concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente
projeto
-de
decreto
legislativo.

É, o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID
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Em díSCussão o

-parecer.

o Sr. Jutahy Maga1hães -Sr.
Presidente, peço a
pa1avra

para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. uUTAHY MAGALHÃES (PSDB

- B·A. Para discutir.)
Sr.
Presidente,
Srs_~-- senadores,
essa é uma das famosas concessões de. rádio e de .te:levisão
no meu estado, onde foi criada
uma cadeia de rádio e de tele-

~~~~~ ~~; í ~~~c~ ~~~~o;~~-;a~~g~:

ra esta concessão não estivesse incluída porque ainda não
está no ar, mas com ela vai se
compor. E veja V. -~xA ~ _que não
conseguimos modificar o sistema de concessão de rádio e televisão, que tem s\do discutido aqui. no Senado. Acho, inc.1usive, que muitos deveriam
se con_siderar suspeitos para
votar,
porque o parlamentar
detentor de concessão de rádio
e de televisão não d~veria votar essas questões que dizem
respeito ao
s~u
interesse
pessoa-l ;- Lutamos na Çpnst_ i to-_
inte para modificar_os critérios de distribuição de rádio
e de televisão.
também sem
muito ·êxit·o:-Foi feito até um
levantamento de quantos detinham a concessão de rádio e
televisão.
Por esta razão,
dentro das
normas atuais, podem dizer que
estão aQindo legalmente, mas,
dentro de um critério. justo,
acho que não é este o caminho
para ser seQUido. Ou nós procuramos exercitar os nossos
direitos. as nossas prerrogativas.
modi~icando
o que af
está, ou vamos ficar aqui apenas carimbando o que a nós for
encaminhado.
O Senador Pompeu de· Sousa vem
há quanto tempo- lutando para
criar o Conselho de Telecomunicações, dentro do
interesse
real
do Pafs. e não consegue
fazer com que haja uma tramitação rápida dessa matéria. E
já se propõe a substituição
desse conSelho, criando-se uma

nova distribulção, para atender aos interesses dos atuais
empresários, donos de emissoras de rádio e de te-levisão.
Veja V. Ex~ que agora está se
exting01ndo, melancolicamente,
uma
GP I_ ~na
Câmara
dos
Deputados. E uma luta que talvez seja inQ16ria,
mas quero
apenas man1festar meu voto,
que é pera abstenção. Não posso votar em contrário, porque
a lei hoje determina que se
faça a~sim, mas não com o meu
voto favOrável .
Voto pela abstenção na esperança de que o Congresso tome
a 51 a responsabilidade de estabelecer critérios justos. em
que todos tenham as mesmas
condições e possam
receber
essa concessão que vai atender
ao interesse público,
e para
que não se esta6eleçam normas
como essa em que" uma única
pessoa pode ter quantas emissoras deseja,r, e controlar _a
opinião
-Públ 'ica
a travá::; de
fortes cadeias que af estão.
Por 'fsso. 'queriá a"pen·as manifestar a m~nha discordância
corn essa forma de distribuição
e concessão de cadeias
de
rádio e de televisãô.
O SR. PR~SIDENTE_ {Iram Saraiva) --continua a matéria em
discussão. (PaL,Jsa)
·

Não havend-o quem peça a pa 1 avra; encerro a _discuss-ão.
Em votªção,
Os-Srs. Senadores que o aprovam
queiram
permanecer
sentados. (Pausa)
· Àprovado Com a·s abstenções
dos Srs. Senadores vuta_hy Magalhã~~.
Pompeu de Sousa e
Má_rc i o_ Berezosk j .

.A

matéria

~ai

à promulgação.

~---?.:_-.s~Quínte

a_ mat_ér-ia

aprovada:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NO 53, DE 1990
~a

(N° 162(89.

Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Aecofaba
Radiodifusão Ltda.,
para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Riacho
de
Santana,
Estado
da
Bahia.
o CongreSso• Naci ona 1 decreta:
_4_rt,_ 1.P.. Fica aproVado-o ato
qUe- renova por 10 (Cez) anos,
a partir de '31 de agosto de
1989, a concessão outorgada à
Aecofaba . Rad1 odi fusão L tda.,
para explorar, sem direito de

exclusividade,
na cidade de
Riacho de Santana,
Estado da
Bania, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.
-Art. :2-Sl. Este decreto 1 egi s1·ativo entra em vigor na data de
sua publ"f eação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sara iva) - Item 3:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO

N~

54,

O~

1990

(Incluido em Ordem do-oia
nos termos do art. 172, II, d,
do Regimento Interno)
Discussão.
em turno único, do Projeto Oe Decr_eto
Le~is1ativo
n~ 54, de 1~90
(n 157/89, na Câmara dos
Deputados).
que aprova o
ato que renova concessão à
Rádio Cidade AM de Votupor_anga_ Ltda., pa_ra _explorar
serviÇo de radiodifusão sonora, em onda média, na· c-rdade de votuporanga, Estado
de. São Paulo (aependendo de
parecer).
Nos termos regimentais, solicfto ao nobre Senador Ozlel
Carneiro o parecer da Comissão
de Educação~ ~ _
- ~-=~- _

O SR.

OZIEL CARNEIRO (PDS -

PA. Para· emitir parecer.')
Sr.
Presidente, s·rs. Senadores: Chega a esta ComisSão~
para parecer, o Projeto de Decreto Legi s 1 ati vo· n~ _54,
de
1990 (n~ 157-8, de 1989 na Câmara
dos
Deputados)
que
"aprova o-ato que renova concessão ã Rádio c i dad_e AM de
Votuporan~a Ltda .. para 'explOrar serv1ço de radiodifusão
sonora, em_ onda média, na cidade de Votüporahga ~-·Estado _qe
.são Paulo".
Por meio da Mensagem Presidencial n.sl. 506, de 1989, o~Ex
celentíssimo Senhor Presidé"r1te
da Repúb 1 i ca submete ao Congresso Nacional ato de renovação de concessão de exploração
de canal
de ·bnda média, nos
termos do arL-49, inciso XII,
combinado com o § 1~ do art.
223, da Constituição Federal,
ato este constante do·-oecret_o
n.sl. 98.112, de 31 de agosto de
1989.
publicâdo
·no Diário
Oficial da União do dia 4 de
setembro de 1989.
A documentação anexada à Mensagem presidencial informa que
o processo foi examinado pela
Diretoria Regi"onal
do Dentel
em São~ Paulo, e pela Divisão
de Radiodifusão-desse Departamen~o.
constatando-se que a
e·nt idade supramenci onada atende às éxigências mfnimas para
sua renovação.
o presente projeto fo1 examinado pela co~issão de Ciência
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e Tecnologia,
Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados,
tendo t1do parecer
favorável de sua Relatara. Deputada Sete Mendes e aprovação
unânime daquela Comissão.
Já no senado, esteve, nesta
Comissão, à d_isposição dos senhores Senadores para recebimento de emendas, no prazo regimental.
não tendo recebido
quaisquer reparos_.
Diante da regularidade dos
procedimentos e do teste~unho
ministerial
de que a empresa
Rádio Cidade AM de Votuporanga
ltda. atende a todos os requisitos técnicos e
legais para
sua renovação,
opinamos pela
aprovação do ato, na forma do
pres.ente projeto de decreto
legislativo.

É o parecer, Sr.

Presidente~

Novembro de 1990

nho_ __certeza se foi oficial
ou
of_iciosa - .éom a conclusão de
que deveria ser criada Comissão ... Mista para atender a essa
questão de tel ecomun_i caç_ões.

o
Sr.
Cid
Sabóia
Carvalho- Permite-me V.
um esclarecimento?

O SR. JúTAHY MAGALHÃES - Se-

ria ·possível, ·sr. Presidente?

O S"R:. -PRESIDENTE (Iram Sara iva} - Está em discussão. O nobre Senador poderá e-sC1 arecer.
v.
te.

Exn pode -conceder o apar-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com

todo o prazer_, conce_do_ o a_p.,rte ao nobre Senador Cid.. sa_pói a
Pe Car-valho.

o

Sr.

Ctd

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a palavra ao nobr"e
Senador · Cl d Sabói a de
Carva1 ho.O SR.

de LHO (PSDB

ExA

Sabóia de carva-

lho- QÜero eSclarecer que na
O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai- Coms i ssão
de
Const-; tu i ção,
va) -O parecer concluiu favo-- Justiça e Cidadania tram1~ou
ravelmente_ à matéria.
matér1a_ at1nente a uma Comissão Mista, que seria formada,
Em discussão.
exa tamente,
para isso. No entanto, fui o relator e_ op_inei
o sr. ~utahy Magalhães - s r . contrari amante, por_ entender
Presidente,
peço a
palavra que, de acordo com a
Constipara discutir.
tuição, essa função é e·xercida
de modo bicameral; tem caracO SR. PRESIDENTE (Iram Sarai- terizada a .. função da Câmara,
va) - Concedo a pa 1 a_yr•a ao no- tem cara~:teri~a_c;ta a f1.,mção do
bre Senador ..Jutah_y_ MaQa 1-hães, Senado. Não cabia, no entanto,
para discutir.
Qma . C_omissão__ .M.ista__ que,
de
c_erto
modo,- -desflgur-aria o
O SR. uUTAHY MAGALHÃES (PSDB cumprimento constitucional, A
- BA. Para discuti r.)
__Sr. C_o[li ssãq de Cpnst i tu_i ção, JusPresidente, estou aqui tentan-- tiça e Cid.adania aprovou esse
te me lembrar - a memória ta- parecer _que foi reme1; i do à Mélha
, parece que houVe umã. scf, que,- desse modo.· i QUa 1 mensolicitação, não_ sei se à Co- te, . s~-- posiçTOriõü Pêlo exame
missão _de Constituição e Jus- independente da Câmara e do
tiça à época, ou à ComiSsão de SenadO,
sem a existência de
Educação, -de man·i festação a Com.i ssão Mista. Era esse esrespeito de_ como_ tram_itar:-_ et_sta c 1 ãre?-lroer:tto que -tinha ~a dar a
ma-téria e da necessidade de v. Ex ~ _,
~·
.
-·
atender a uma norma QOnsti~u
uUTAHY MAGALHÃES·~ Acional, de se criar_ uma Comfs- ·o SR.
são Mista para examinar essas gradeço o· esclarecimento de V.
questões.
Eu_ me recordo, e V. Ex~ que trouxe ao conhecimento
Exãs, Srs.
Senadoi'ê_S_,__ -_ vão-me da Cãsâ_ â decisão.
desculpar por estar tratando
aqui de uma matér:.ia _ sq_bre a
Recordo que houve mani.festaqua 1
não
,e_s tau
mui t_o ção contrária,
por parte d_e
consciente.
componentes
da _ Assessoria.
talvez; recordo_que houve u~a
Quando_se discutiu o problema m~ni f'estação ...
e
que
nos
na Comissão Mista,
considera- estávamos Com duas
medidas
mos ter havido, como foi, de- contrad1 tór i a.s
uma, decl apois, comprovado, uma decisão rando_ que não havia necessidaequivocada da Presidên~ia do de da Comissão Mista, porque a
Congresso. de criar a Comissão decis_ão e bi çameral .. E haVia a.
Mista do Código de Defesa do opinião contrária, con_s_ideranConsumidor. Nessa mesma época, d6 QUe b i camera 1. dever i a ser a
ficou demonstrado
não sei Comis;;>ão-- Mista do Congresso.
exatamente qual
o documento, Então, houve uma contradiçãovejo que oficiosa, mas há
não estou recordando bem - que aí,
a Comissão Mista, criada para qualquer coisa ~ respeito do
atender a uma norma constitu- assunto.
cional referente à questão das
concessões de rádio· e de tele-. .V.ou procurar enfronhar-me mevisão deveria ter o papel
de lhor e continuar votando pE;!1a
examiná-las. Eu pediria à MeSa abstenção.
ver1ficasse essa questão, para
saber exatamente q~al a tramio Sr. 7Cid Sabóia de Carva·
tação devida, porque houve al- lho - Sr. Presidente,
peço a
guma manifestação- e não te- palavra para discutir.

7283

CID

-

SABÕIA.DE CARVA-

--CE.
Para
discutir.)
sr-. Presiden~t~.
estou_acompanhando a participação
do
Senador·
Jutahy
Magalhães. Ela é mais do que
bem fundamentada.
Na verdade, o Bras i 1 a traves-~
sa ~emento da maior
importãnci a·- no--'_.que· se refere à_ comuni_cáÇão soc·i_al. através de meios
eletrõnicos.
5abemos da concentração_ de urn ve-rçiadei ro pOde-r em mãos de pess.oa_s poderosas. geralmente, capital_is_tas,
pessoas que mantêm um grande
número-- de em i ss·o_ras.

E parece que, neste momento,
esta mos aqui no Se_na..do a corr..;suma~
de del ib_erações exatamente a esse respeito,
tem o
exame
ma i ,s
pr-ofundo - da
ma.:t.éri a.
O Br~asi 1 de hoje sabe. perfeitamente o que pode o meio de
comuntc_ação, através do si s-tema eletr:ônico, princiPalmente
pe 1 a _ campos t ção d_e .cade f a.s _e
mais__ cadeias de emissoras de
telev__isão, já gue- o hábito não
se repete freqüentement_e n_p
que cQncerne ao r-âd"fo: Mas,
hoie, temos as famosas
redes
de televisão e elas estão ditando para o Pafs uma verdadeira revolução de ~ostumes,
com ref'lexos cu.ltura_is
dOs
mais gravas, o que vem gerando
uma grande apreensão socia1.
Umâ apreensão di fi c í 1 i ma_ de
ser banipa-nesse momento.
O
que o _ Senador. Jutahy _expressa é ·extamente a preocupação da sociedade brasi1~ira, a
preocupaç_ão da farnf 1 j a.
Dar
uma estação de rád_i o é armar
a 1 g_uém.
E preparar
a 1 guém,
principalmente,
para épocas
eleitorais.

6

sr.

;.Juta~

Permite-me v. Ex

O SR.

CID

Maga 1hães -

um aparte?

SABÓIA DE CARVA-

LHO- Ouço V. Exa com
prazer.__ ·

O Sr.

~odo

. o

~utahy Magalhães- v.
viu, na última eleição e
agora,
no segundo ·turno,
a
preocupação de se encaminhar_
votações ..em favor d~. de_terminados candidatós,
d9
forfria
certa,
de forma errada, com
pesquisas de_ opinião pública
cujos métodos, __ as vezes, temos
dúvidas quanto à correção.
Em
São Paul_o,
por exemplo,
no
mesmo dia, duas emeresas fazem
pesquisas de opiniao a _respeito da eleição, e uma chega ao
emPate exato ~ 38%- a 38%, _a
outra che~a a uma diferença de
9%.
Em Sao Paulo,9% representam um milhão e seiscentos mil

Ex~

7284
votos~

Entendo

que

deve ser

evitada a
forma como certas
cadeias de televisão influenciaram as eleições estaduais.
V. Exa poderá, com sua autpridade de Presidente da Comissão
de Constituição. Just_içã
C-ldadania, saber se nas questões
de concessão de rádio - prin-

uma
que

das coisas

m~'is

supsi~tem--:-:-neste

êstúpi_da_s

~a_fs.

Trata-se!: de Um instrumento de
arbí'tri o~ --l.ilfiZf- ·prci"ctuc;ãO frr8gu1~r
da
Presidencia.
da,
R-epúb1 ica·:--As -·r-egras e· ·as normas mais abSUrdas est_ão-·exatamente nesSe chamado CódiCe de
c i pa 1 mente concessão
, __ não_ Telecom~nicaÇõ~s que se cho~
tanto de renovação - a comts- com a ràzão, com as· liberdades
com
o
prõprio Direito
são não ter i a de chama.-r os só- e
cios da empresa vencedora da bras i le~~o ..

e___

concorrência para saber qual a

sua capacita~o de ordem económica para fazer funcionar

uma emissora de televisão. Não

seria necessário

se

fazer

a

convocação dessas pessoas para
a Comissão ouvir e depois dar
o seu aval para a concessão?

O SR.

LHO -

CID
Tenho

SABÕIA DE CARVAa fmpressão de

CID

SABÕIA DE CARVA-

LHO - Quero dizer--que advo ...
guei,
durante muito
tempo,
nesse campo; por isso,· conheço
muitos processos atinentes exata_rnen't"e ---ã- essa at:jvidade
do
~stado, isto é, a concessão do
serviço público para a
eXploração privada.
Cont-,eço
isso
mu1 to bem. E a palavra con-cessão
_não era
freqQentemente
usada. A nova Const,_ftuis:ão Federal criou u_ma_definic;:ao mais
clara quan-to a isso.
Exp-1 icarei
logo que v. ExA der~ aparte que ouvirei com prazer.

o Sr. Odacir Soares - Lembraria apenas
que essa m?téria
referente à concessão, à permissão -ou à
autor i Zª-ção
está
no
Cód i_90
Bras i 1e i r-_ o
de
Rádfodifusao. E ta ____ se
fa;z:
em
função do tipo de Onda. Geralmente, a onda AM está sempre
sujeita
a
uma concessão e as
emissora§ -de freqüênci a .modulada estao suJeitas quase sempre à permi ssao.
·- ·
·

o Sr.

~utahy

Magalhães - Por

portar i a ou decr.eto . . .

o

Sr.

Odacir Soares -

são por- decre:to -de
ou por concessão.

O SR.

CID

Todas
permissão

SABÕIA DE CARVA-

LHO - Quero também

d_i zer_ que
conheço muito bem o chamado
Código de
Telecomunicações,

terís'tlca
~~-t)~": i

ce: .

p~!=)l

ica.-

__ é __s_~rvi_ço

Apesar disso,
concedemos as
mesmas-- l i berdades aos , órgãos
de
imprensa e
aos órgãos de
te_1 ecomun i cação;
concedemos
i gua 1mente 'a mes_ma coisa e..
i s·s·o deve ser respe i tado r i gorosamente. porque assim reza a
can·s t i tu i ção .

Isso
define
um papel
do
Estado.
As concessQe_s ,de_vem
conh-e_ç~·-=mu i to bem tudo: isso.
ser
-aTtamente-. responsp.ve1 s, .
conheço mU.i :to bem todas
essas devem ser da _ffia'ior respon_sabii ncl us i v e para _i mpe_di r
questões
Qas quais estamos 1 i da de
tratando- ~-esta
t.arde.
o
qUe aqUela
coisa
desavergonhada
quero manifestar -deixar con- que
aconteceu
no c.ongrefSso
signado- é
que urgentemente Nacional:
parlamentares
desdevemos evitar· esses ·exames em tituídos
de uma posição moral
p-le_nário, o
exame
rápido em adequada·, qUe n-egoc·tar·am -votos
plenário,
o
parecerde exa~amente pela
concessão de
- --- -Plenário sobre essas matérias.-- eTl_J__l ssoras de rádio.

que, se esses projetes. passasDarei,
p·or -exemplo,_
lOQO
sem eela Comissão
de
Cpnstftuiçao,
0ustiça e Cidadania, mais, um parecer -pela Comissa_o
haveria oportunidade para
um de EduCação, da _gua 1 sóu Memimelhor -exame
da matéria. Num br_o, mas a Comi ssao estprá
nibida,
no sel.i_'t."'OOO',~-de·--apre-
parecer que
deverei
p~olatar
1ogo mais,
estou
vendO gu_e cfar, diligenciar. pedir, - resugerir
e, -a-cima de
ire1
tratar
de
concessao, querer,
quando - sabe_mos gerfe i tamente tudo. "âe av·erfguàr de.termioaque, nessa pC!Irte at 1 nente -a: "Cas con9 i ções ..
serviços
de rádiodifusão,
o
Governél- hunca usava o· i nst 1 tuQuero
dizer que,
hoje,
o
os
jorto da
concessão -...-_Gera 1 mente, _rádio, a t'elev'_isão e
usava a
autortzação
ou
a naiS, maSP:rincTp~almente a t-elevisão e o rádio, sã-o Os. vefpermissão.
cu 1os q"ue conauzem as pesqu isas e. essas- pesquis_as
é que
o
Sr.
Odacir
Soares
deforrnam·-_ec ~.1e1ção"..
--Permite-me V. ExA um aparte?

O SR.
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Não
é por acaso - que nessa
próxima forma_ção:_:çla Câmara dos
Deputados
teremos a presença
de um capi ta 1 i smo intenso; i n~
c-lusise _a~_pre:sença, --;:amÇ?ém, de
represenrantes dos orgaos
de
COrylUnicação_. não" apen-as do rad1a1 is'ta aquele homem Ql.,.ie
fa.z o programa - mas das próprias forças
que exploram o
rádlo ç:o_m-o--:-_(th'IR.tes.a - o 1 ado
cgl)1erciai. o .l~do empresarial._
Ach-o t~ue -o Bras i 1 vem se sUbmetendo a determinadas ·a 1 te rações eleitorais e a muitas ou~ras a1terações~
inclusive dos
costumes.
O_ pr6pr~lo -MlriHi"tério da 0ustjça andou baixando Utli_a port~
r1a . que
extrapola- _as ·normas
cons_tituci-onais, de certo modo, - mas que reflete a apreenSão a-a---sociedade quanto ao que
acontece através da comunicaé.ão tie massa.
e1etr6nica,
o
sistema eletrônito para· obtençã_o de comunicação.

Esse assunto deve ser examinado profunda_mEmte.
_Até-,
se
pudéssemos barrar e~sas negociatas políticas aqui no-senado. seria do ma_ior Valor·.
A preocupação do Senador 0utahy Magalhães não é uma preocupação -vã, é uma preocupaçã'd
rriuito -séria.
-Vou propci"r aqu_r um proJeto de
reso1.uçãQ para d_imensfonar ~$
ses- -exames.
Pbr
h·oj e, vamos
admi t 1 r
esses · proj e tos.
m·ãs
conclamo os. Senadores.Jut~hy
~~g?lhães.
Chagas ROdrigues.
Odacir
soares,
é
a todos os
Senadores para, de_ logo,
elabor_armos _um projeto de resolução cio Senado; criando, no Regimento,
condições
espe-ciais
para
o
exame
dessas
con_ce_ssõesPenso. que iss.o é
fundament_a 1 .
Prometo à Presidência da Casa
Uifl t:rabarho nesse--sentido,
de
ime-diato._ Rara _apresentá-lo _o
m.3is breve possíVel. para: que
nossas _ap-r-eensões
tenham um
instrumento,-- de_ tal sorte que
a··~
'preocupação
sadia
e
défnocrátieâ, o·_zelo pela "Nação.
o ze 1 6"-- oe 1 o
Sen-ado. cr
zelo pelas instituições tenham
um instrumento _gue nos per-mi ta
oper.~r_, e gue nao nos _deixe
a
Votar
materia de tanta importâ~hci a
com
pareéeres - · dé
plenári_o_ quando __ não p_odemos,
evi-dentemente, -fazer -uma- exame
mais aprofundado,
Sr. Presidente.
· ·
Era o que·--t-inha a dizet·.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

Hoje,
esse assunto causa a va) - Continua em discussão.
maior apreensão. porque o _Bra- (Pausa.)
sjl tem um slstema especial de
Nãó h-a-vendo mais quem ·peça a
concessão do serviço público.
CariS ide ramos rádio· é" televisão palavra, encerro a
discussão.
-~ -a-1 i ás. ráelio é o ge.nérico
como ·ser V "i ço--púol i co e fazemos
Em votação.
essas permissões, aut_ori zações
Os Srs
S:ãnãdores que ô aprOe
ç:;pncessões. Essa _a_tiviOade •.
que-; r·am
permanec;er
no entanto, não perde a cara·c-- vamsentados~ (Pausa.)

:c
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Aprbvado, com as abstenções
dos Srs. Senadores Jutahy Magalhães.
Márcio
Bere~oski,
Pompeu de Sousa
e
Chagas
Rodrigues.
A

matéria vai à promulgação.
É a seguinte
aprovada:

a matéria

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
NO 54, DE 1990
(Nll 157/89, na
Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova
concessão à Rádto Cidade AM
de Votuporan~a Ltda., para
explorar serv1ço de radiodifusão sonora, em ondª média, na cidade de Votuporanga,
Estado
de
São
Paulo.

o Congress-o Naciona 1 d_ecreta:
Art. 1.2. Fica aprovada a ·renovação de_conGessão à Rád5o Cidade AM de Votuporanga Ltda ..
para explorar, pelo prazo dé
10
(dez) anos, sem direito de
excJusivJdade, serviço de_ radi adi fu_:s.ão _sonora ~m ooda média. na c i da de de Votupor_anga,
Estado dé São Paul o, _ ato _a que
se refer_e o Oecreto n-il _98. 11 2.
de 31 de agosto .de 1989.
Art. 2.Q. Este decreto-~legislã:~
tive entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Item 4:
PROJETO DE DeCRETO ~

LEGISLATIVO

N~

55,

DE. 1990

(rncluído em Ordem do Dia
nos_ termos do art. 172, II, d,
do Regi menta I ntern.o) _

m

(televj_são), na Cidade de • Tole9o, Estado ço ~araná.
·
O SR. ÁUREO MELLO (PMOB - AM.
Para proi'_eri_r_ parecer-: Sem ·re.visã.O do_-o'rador-.-) --..;...- Sf. Presí;;.
dente. este doc~mento, que me
fof outorgado para sobre ele
emitir parecer em substft~ição
ao~ Senador
Jor~e Bornhausen,
tratá da .conce5sao da Rádio-TV
Independência Ltda, para explorar serviços de radiodifusão
de
son~
e
imagens
(televisão), na cidade de _Toledo, no-_Paraná. A aprec_i_ação
ao ·congreSso Nacional, relativamente aos atas de concessão
pelo Executivo, i!tend_e a dispositivo constitucional (art,
223}. Assim é·que, através do
Aviso n.Q. 315, de 16-6-89, dó
então Mi_n1stro Chefe ___ Qp sasa
C i vi 1, fo.i enCaminhaôç. a Camara d_os Deputados -a ~- Mensagem
Pres-idehcial q\Jé_ submetia à
apreciação deSte Parlamento o
ato ____de outorga da concessão à
Rádlo-~-rv--rnctependêncl a Ltda.
do servi_ço já referido, objeto
do Decreto
nA 97.812, de ê-689. -.
;c---

_Apreciado pela Câmara dos De-

C~~~~~=, -~o~~~~~~~~e~t~~~r~~~~:

so, em 19 de oUtubrõ do corrente, encaminhado a esta Casa
pelo seU 1,Q-- SeCrêtário, no
qual_-se insere _a redação final
lá aProvada.· dO Decreto Lesls~
lativo -que "Aprova o ato qUe
outorga concessão à Rád_i o --TV
Independência Ltda, para explorar serviço cte· radiodifusão
de sons e imagenS (televisão),
na ciaade de Toledo, Estado .do
Paraná".
PE!l_o que_foi visto e dito pelos Srs. Parlamentares que me
anteced_eram, é matéria de a 1 'ta
serlsibi 1 idade legislativa, "porém, óOedece a uma· norma quase
consuetudinária, quas_e uma im_p_os1ç~o _j_yrfd_ica a que· não §e
pode furtar o parecer.

Discussão, em turno único. do Projeto de _Q_e.çr-eto
Le~islativo
nll 5.5. de 1990
Pelo_ com;;tante . do Pf-esent~
(n 141/89, ria Câmara dos processo, já a·nal isado ~e aprODeputados), que aprova o vado pela Câmar9 dos ·Deputaato que outorga concessão à do$, no qual se consta_ta o
Rádio
TV
Independência· cumprimento de todàs.as exiLtda., para explorar servi- gênc~as téCn1Cas, ·da abertura
ço de radiodifusão de sons do edital ao Qecreto presidene imagens (televisão), na cial,. sou_ pela ---~provação Qo
c i da de de To 1 e do. Esta-do do ato _,Oe ~-concessão n.os t_ermos
Paraná (dependendo de pare- estabelecidos no decreto lew
cer)
gislativo aproVado_Pela cãmãra
dos Deputados, restabelecendoSol ictto do nobre Senador Áu- se, no e_n.tanto, o nome cor:-:rej:o
reo_ Me~ lo o pare-cer da Comi s- e compléto da concessioDária:
são de Educação.
Bádfo - TV IndEiperldência Sudoeste Ltda.
Da Comissão de Educaç~o sobre
É ··o pareCer,'- Sr. Pr:-_es 1dente~
o Projeto de Decreto Legis1ativo
n_g_ ·55, de 1990 (nk
141/8"9,
na
Câmara
dos
Deputados), que aprova o ato
o SR. PRESIDENTE--( I r-aril Sara ioue outorga concessão à Rádio va) -~-parecer conclutu favo~
TV Independência Ltda., para ravelmente à matéria.
explorar serviço de radiodlfusão .
d~
sons
e
imagens
Em oiScUssãO:
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O Sr. Uutahy Magalhães- Sr.
Presidente, peço a
palavra
para aiscutir.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai~
vã) - Cohcedo a palavra ao nobre S~nador Jufahy.Magalhães.
Ó SR .. úUTAHY MAGALHÃES (PSOB
- BA. Para discuti r. ) _
Sr.
Pre$ideryte. peço desculpas ao
senador _Aureo Mell o,_ mas tenho
que ~fa~er um? indagação a S.
Ex~ E
apenas para fazer um
teste de çomo estãmos votando.

Gostaria de ·saber do relator
se s, _Ex~. 1;em a conscJ.ência de
Que -os propriet~rfos .deSsa telev~s~o_ têm •.con_diç(Ses
finan--::
cei r.as_- para cal oca r no ar essa
emissora.
· Se
.
estes
proprietários
já
são
proprletários de outra emfSsõrâ,
sej_~
de rãdio ou de
televisão.
·
_Per9unto se,_. __$_, Ex 11_. pode ·dar
esta informaçao com consciência da respós~a.
-

-o Sr. Áureo Me11o- Consciênciã-temos_nO Tnome:nto. em Que
este_documento é ãprqvado pela
Câmara dos- Deputados, e que
vem-na -~ua redação _final.
õ. ~ SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pe 1o
pa-recer_, eles atendem às condições técn_i cas, e eu quero
saber se atendem às_ condições
f_tna_nce_ira~;
se aquele~ qi..Je
serã.o. ó_s conce.ss i anã r i os _têm
condições
financeiras.
segundo:_ se
e_l e_s
já
são
proprietários dé alguma outra
emissora
de
rádio
e
de
tel~visão.

Senador Áureo Me1l_o_, estou
apenas fazendo um teste para
mostrar ~arque não devemos votar
-essas
matérias
em
plenário;_ elas _deveriam ser
votadas nas _Comi ssQes, onde: o
r_elator .teria condição de fazer as dÍligênCias necessárias
~ara obte~ as informaç~es.
V._ Ex li. _ re_cebeu agora - co.mo
outros estão recebendo, como
fui procurado parã também
dar parec_er sobre uma questão
dessas -'O ·parecer e. ·i nfe_l i zmente, não pode
dar
essa
resposta. Conscientemente, V.
Ex~
não
pode
dar
essa
resposta.
-

eu

o Sr. Áureo Mel_ lo -:- V. Ex~
sabe que é uma ___ praxe antiga
des_ta Casa do. Congresso vi rem
tais _pareceres
devidamente
fundamentados.

O SR. JUT A!'IY r.tAGALHÃES - Não .
eStou discutindo isso·, Seriador; eu _sei ._
o Sr. Áureo ~ello- E eu não
estou aqu_i para responder ?i
esse tipo de pergunta, porqu_anto estou agindo com a mes-ma 'bõa-fé cqrfl Que hãbftUa 1mer:-
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te os demais
parlamentares ·tantas
de
milhões
de
agem em relação a esse tipo de brasileiros. Daf,
Sr.
Presiproposição.
·dente.
ter proferido esse parecer. mas sem deixar de conO SR. úUTAHY MAGALHÃES - Pedi cordar plenamente com as paladesculpa por ter de fazer tal vras do Senador Cid Sabóia de
per~nta
a v. ExA Poderia Carvalho. Em principio, essas
faze-la a outro, ao seguinte, leituras que temos que fazer
mas a faço neste· momento por- podem, realmente, vi r a ser
que, devido à discussão aqui consideradas dependendo exclulevantada, primeiro por mim e sivamente de uma decisão da
depois pelo Senador Cid Sabóia Mesa.
.de Carvalho, está havendo, pelas conversas que tive aqui
Agora,
é evidente que eu não
com Senadores isoladamente, um posso ser
sabatinado
aqui
consenso da necessidade de se quando se trata de matéria
estabelecer que essas questões dessa envergadura.
sejam tratadaS

numa

comissão

especial
ou na comissão esPecífica de Educação, e não tra-

zidas

Rara

receber4 o earecer

em plenário. V.

Ex

nao
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tem

culQa al~uma, Senador; v. Ex~
está segutndo uma praxe aqui
do senado; v. Ex~ não tem ne-

Mantenho o·meu parecer em homena9em·
à
Câmara
dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) -_A Mesa inclusive. informã ·-a v. Ex~ que a Presidência
não tãm Sequer autoridade para
discutir o parecer de v. Ex~.
Continua
em
·discussão.
( PauS!a. )

Senado. estabeleça o modo· de
como apreciar essas matérias.
Inclusive,
tenho projeto·que
vou apresentar;
Ve1o- a mítn,
agora. a idéia de apresentação
desse projeto - não quero 1nterromper os trabalhos, evidentemente- mas tenho,
muito
interesse pelo Senado Federal.
Sou um i nt·egrante da Casa que
zela por ela acima de tudo.
Fico muito preocupadO quando
se que:st i o na a posição do senado, e nós não temos uma resposta convincente para explicar por que o Senado fez ou
por. que o Senado Federal deixou de fazer ..

b

Sr.

Oda6ir Soares

~-o

PFL.

concorda.

O

SR.

CID

SABÓIA

DE

CARVALHO- Penso que o pedido
de ver1f1cação para· toda a
sessão,
havendo matéria
do
Distrito Federal ainda muito
importante,
não
me
parece
recomendável a esta altura.

nhuma responsabilidade pessoal
quanto a
isso. Mas estou fazendo a indagação apenas Qara
comprovar
que essa matéria
deve ser aprovada na comissão
e não com parecer em plenário
Não havendo mais quem peça a
Pergunto à Secretaria da Mesa
- principalmente sendo televi- palavra, encerro a
discussão. como devo proceder,
para que
são -. porque v. Ex~ sabe os
essa matéria não seja votada.
custos de uma televisão! Nesse
o
Sr.
Cid
Sabóia
de Posso pedir adiamento?_
caso, nem eu, nem V. -ExA, acho Carvalho Sr.
Presidente,
que nenhum Senador aqui
pre- peço a palavra pela ordem.
O SR. PRES!DENTE (lrãm Sarãisente poderá informar se essa
va) - A Presidência esclarece
emissora vai
fazer parte de
O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai- a V. Ex~ que, r_ e a 1 mente, não e
uma cadeia de emissoras já e- Va) - Concedo a pálavra ao no- que encontre dificuldade. V.
xistentes no Paraná.
V. Ex~ bre
Senado~. Çid
Sab6ia de Exll,
como um dos Qrandes j utalvez não saiba também. Não .carvalho;
rlstas que este Pa1s possui,
sei se outro SenadOr pOderia
sabe·muito bem que devemos nos
dar tal
informação. Mãs esse
O
SR.
CID
SABÓIA
DE ater à letra fria do Regimento
fato comprova, mais uma vez, CARVALHO (PMDB CE.
Pela Interno. O art. __ 172, inc.tso
que essa matéria deveria ser ordem.) --Sr. Presidente, que- .II, alínea d, define que esses
tratada em comissão.
ria consultar a V. •. Ex.a se não processos terão que s_er apreseria de bom grado pararmos ciados da forma que est~mos
O Sr. Áureo Mello- Peço a esses exames e deixar todos procedendo. Acontece Que estapalavra,
pela
ordem,
sr. esses
processos semelhantes mos pressionados pelo prazo;
Presidente.
para quando ...
se não colocarmos em votação,
au~omaticamente a pauta ficará
O SR. PRESIDENTE - Tem a paO SR. PRESIDENTE (Iram Sarai- trancada. Por- isso, -está aconlavra V. ExA
va)- Então, v.
EX~
faz uma tecendo esse fenômeno hoje da
questão de ordem!
existência de vários processos
O SR. ÁUREO MELLO (PMDB
AM.
sobre a mesma questão. SabemoS
Pela ordem.
Sem reviSão· do
O
SR.
CID
SABÓIA
DE que
a
matéri~
é de alta
orador.)- Sr. Presidente, re- CARVALHO Não estou apenas inda-9ação. V. Ex ,
inê:;:lu__sive,
almente.
como declarou,
há falando pela ordem para trazer já 1 1 ustrou à Casa que está
pouco, com muito acerto, o no- uma idéia, ·que não sei se será preparando documento no sentibre Senador Cid Sabóia de Car- a_colt]ída;
não quero, p·ropria- do de que a Casa possa aprevalho,
essa matéria é de alta mente, Cju·estionar.
ciar um ·rito novo. A1, sim,
a
indagação·
pro1issional,
Mesa se curvará.
técnica-jurídica,
que demanda
O SR. PRESIDENTE (Íram Saraipesquisa, análise profunda e. va) -V.
ExA quer ajudar à
Não
há como retirar essa
ao mesmo tempo, envolve boa-fé Mesa!
questão-de- pautã,
exatamente
dos Srs. Parlamentares que faporque estamos em regime de
zem parte desta Casa.
O
SR.
CID
SABÓIA
Ç!E urgência.
CARVALHO- Queria saber se nao
Estou aqui há 4 anos e, desde seria
interessante retirarmos
ó Sr. Mãurfcio Corrêa ~ sr.
que assumi o · meu mandato em de- paut_a cr exame desses proj e- Pr_esidente,
peço a
palavra
substituição ao falecido Sena- .tos de concessão de rádio, até pe1a·ordem.
dor Fábio Lucena, ·tenho obser- que o senado estabeleça o meo· -Sr. ôaac1 r S_oares .-: Pico ã" ·
vado que jamais deixamos de canismo _interno para__ a trãmidar parecer com base naquilo tação deSSe assunto,· porque palavra, Sr. Presidente.
que nos é solicitado di.reta- acho que estamos resolvendo,
mente da Mesa, e na informação em cima da perna,
um assuntO
O SR. PRESIDENTE (Íram Saraide que o ponto de vista já ex- de repercussão social.
Cada y_a_) -·Concedo_ a_ pa 1 a· v r a ao nopendido pela Câmara dos Depu- rádio dessa é uma zona de
in- bre Senador Maurício Corrêa e,
tados é decorrência de uma fluência
social
das
mais em seguida, a V. ExA_
análise profunda, de uma· ver_i- graves.
Então,
pergunto aos
ficação exata que é, afinal·, a companheiros
que
estão em
O SR. MAURÍCIO CORR~A (PDT palavra de uma Casa do Con- plenário, se não concordariam DF. Pela ordem, sem revisão do
gresso, composta de dezenas de em suspender o exame e a vota- orador. )
Sr.
Presidente,
Srs. Parlamentares.
represen- ção de tudo isso,
at·é que o gostaria de fazer uma pondera-
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ção dentro da questão mencionada pelo Sr. Cid Sabóia de
carvalho.
Vá votamos, aqui, a

concessão para
radiodifusão
para a cidade de Riacho de
Santana, no Estado da Bahia.
Sabemos que ali era exatamente
o foco desses
privilégios,

desses favores. Votamos a de
Votuporanga e paramos agora
nessa concessão da Rádio TV
Independência Limitada, na cidade de Toledo. Presume-se que
não é, penso eu, pela própria
cidade, algo que nos preocu-

passe exageradamente. Por . que
estou dizendo lsso? Não conheço dono de rádio em Votuporan-

ga,
de
Riacho de Santana; na
Bahia; não conheço o dono dessa TV de São Paulo, mas me parece extremamente injusto que,
tendo iniciado a votação de
algumas urgências.
deixar as
demais . . Entretanto,
estou de
pleno acordo com o que disse o
Senador Cid Sabóia, que examinemos um processo normativo
para que, daqui para a frente,
tenhamos um norte a seguir.
Mas acho de extrema injustiça
paralisar a votação. relativamente a essa questão, pois ainda temos mais à frente Vaca--ria e Bastos.
p·or que vamos
dar para Votuporanga e não vamos dar para Vacaria? Acho
injunto. Agora,
corretamente,
daqui
para frente, vamos normalizar as votações com um
procedimen~o
de.comum.acordo.
Parece-me que. nós, aqui do Senado, vamos dar p21ra uns e não·
para outros. Já que há urgência,
ter i a que ser desfeita
através de requerimento das
Lideranças. Não me parece algo
tão desastroso votarmos o res~
to da pauta, fazendo justiça a
esse pessOal, porque já fizemos a metade. Era essa ponderação que eu queria fazer_.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai·va)- A Mesa quer esclarecer
também uma dúvida que surgiu,
e para ilustrar a Verdade. Não
se requereu nenhuma urgência;
estamos obedecendo ao que preceitua o art. 172.
Então,
infelizmente, --a
não- tem como proceder. Os
Senadores estão realmente
ocupados pelo volume de
cessos.
mas todos seguem
tramitação e aconteceu de
girem ao mesmo tempo ..
Encerrada
vot.ação.

a

dfscussão-.

Mesa
Srs.
preproessa
surem

Os Srs. SenadoreS que aproVam
o projeto queiram per-111anecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção dos
nobres Senadores Jutahy Maga1 hães,
Pompeu
de Sousa e
Márcio S~rezoski.
A

matéria

v~i

á promulgação.

Ê a seguinte
ap-ro\,-ãda :
·
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a matéria paz

-PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NQ 55,
DE 1990

de contribuir para a confusão de espíritos.

Entendo que a questão profundamente justa,
correta,
perfeita,
levantada pelo-.. Senador
~utahy Magalhães, precisa
ser
levada em consideração.
Mas
(N.Il 141./89, na
pode-se ter razão núm determinãdo ·1 ugar e num determinado
Câmara dos DeputadOs)
momento, e a mesma razão não
Aprova o ato que outorga ser razão em outro lugar e em
concessão à Rádio TV Inde- outro momento.
pendência L.tda._, par-a explorar serviço de radiodi- Então, - que.ro deixar bem clafusão de sons e tmagens ro, antes de ler este relató(televisão), na cidade de r1o, que a questão levantada
com justiça pelo nobre Senador
Toledo, Estado do Paraná.
Jutahy Magalhães é uma questão
O Congresso'Nacional decreta:
de legi ferenda e uma questão
de jus 1n f ieri, d_e di rei to
futuro.
-Art.
1.12
Fica aprovada a outorga de concessão à Rádio TV
Pergunto a y. ExA: este pareIndependência Ltda., para explorar,
pelo prazo
de
15 cer não está encaminhado,
não
(quinze) anos.
sem direito a está pe~correndo os trâmites
exclusividade,
o serviço·--de regimentais desta Casa?
radiodifusão de sons e imagens
Pergunto a v.
ExA: existem
(televisão), na cidade de Toledo,
Estado do Paranã, ato a duas tram1tações diferentes?
que _se -refere o- Decreto- n.ll
Pergunto a i nda- a v. Ex A: é
97.812, de 6 de junhO de 1989.
--possivel, neste momento, mudar
Art.·2.1l_ Este decreto legisla- a tramitação?tivo entra em vigor na data de
soa- pubTi"cação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O Regimento impede.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - I1:em 5:
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Então,
vamos deixar isto bem
cJaro:
já durante a Consti tui nte·. mui to_- me debati por esse
PRO~EíO o; DECREtO
problema, porque eu o consideLEGISLATIVO NR, DE 19.90
ro radi"ca 1 e
profundamente
vinculado à cuJtura e à educa(InClufdo e_m Ordem do Dia.
ção naciona-l. E de
uma re1enos termos do art. 172, II, d, vância
extraordinária
a
de RegimentQ Interno)
questão. Mas temos um Código
de Comunicações,
aqui citado
Di sC.ussão,
em turno ún(-~- pelo nobre
Senado~
Odaci r
co, do Projeto de Decreto Soares. Foi a parti r desse CóLegislatfvo __ n,g:- _ 56
(n.ll. digo de Comunicações que o Re1 38/89.
na
Câmara
dos gi mente pr-ogramou--- - aDeputados),
que aprova o tramitação. Pa_ra medi ficarmos
ato que outorga permissão à este sério problema nacional,
Rádio- Esmeralda Ltda., para teremos que fazer· outra lei,
explorar serviço de radio~ outro Código de Comunicações
di fusão
son·ora
em e, depois, encontrar as normas
freqüênc1a mOdulada, na Ci- regimentais
indispensáveis
dade 'de Vacaria, E.stado do_ para decidir estas questões
Rio
Grande
.do
Sul ~tom a consciência ou a maturi(dependendo de parecer).
dade de çonsciência impossível
de
ser
alcançada
neste
So 1 i ct to
ao nobre Senador momento .. Quer dizer,
através
José Pau1o--eisol o- parecer da de um pr-ocedimento legal. -·es.;.Com!~são de Edu~ação.
tamos encaminhando
questões
~uja
cognição exaustiva é iroAntes d_e v.
Ex,~. prof e r i r Õ- poss fvel a cada um de nós. Não
parecer, a Presidência . escla- é um caso único. Este caso é
rece que este projeto se acha sério e todos o são.
Apresenincluído na Ordem do Dia,
nos tei
um destaque, que votamos
termõS do art. 172, inciSQ Il, ontem, de uma forma tão vertialínea d.
ginosa que desculpem-me a sinceridade com que vou dizer
Concecfó a pa 1 avra a v. Ex .a
isto - fo_i _ aprovado e -eu duvido que aqueles Senadores _que
o SR. ~OSÉ PAULO BISOL ('PSB_..,. não conversaram comigo sai_bam
RS._ Para p~oferir parecer. Sem o que foi retirado do projeto
revisão do orad_or.) -Sr. Pre- então em vot_ação;
sidente_, antes de lêr o rela-.,
tório,
quero deixar bem claro- Temos qüe medi f.i car mui to es·a V. Ex a. e a_os Srs.
Senadores ses ritmos e essas tramitações
que tenho uma profunda ojertza para que, sempre, possamos vopor·ambigOidades e seria inc~ tar com cognição exaustiva,
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porque isso é um pressuposto
até da maturidade de nossos
espíritos.
Sr.

Presidente, vou ler·por-

que é legal, porque o meu procedimento
e o procedimento
nesta
Casa
é
um
procedimento ex lege, e porque
eu entendo que governo não é
governo_':.das pessoas, não é se-quer governo das boas intenções,
não é sequer governo da
melhor moral; gov~;:rno é o governo da
lei.
E esta a lei,
Sr. Presidente. Então, eu _vou
obedecé-1 a.

Em 30 anps _de magistratura,
cansei -me de condenar- pessoas
que haviam infringido um texto
legal, pessoas que eu gostaria
de convidar para almoçar comigo, mas condenava porque o que
governava minha ação era a lei
e não meu sent 1 mente. E .tenho
o sentimento de que este é um
assunto sério_ e
precisamos
mudar. E nós vamos mudar. Agera, a lei é esta neste momento
e vamos cumpri-la, porque este
é o nosso dever, não só de senado~_.
_ou de Senadores, coroo
também de cidadãos.
Terminando
esse
prefácio,
quero repetir a V.
ExA_:._ não
suporto ambigüidades. Eu quero
deixar bem' claro e~ue estou
procedendo segundo a 1 e i e que
não posso, neste momento, proceder de out_ra forma sem i nfringir a lei.
Jean Paul Sartre tem üma frase mui to i nteress_ante pêfra a
nossa
reflexão sobre esses
assuntos. _Ele diz que "toda
ambigüidade é uma comtradição_
não amadureci da".

O que estamos vivendo aqui,
neste momento, é _uma contradição que não foi bem amadurecida, uma ambigüidade.
Eis
te:

o parecer, Sr. Presiden-

Chega a es.ta comissão, para
parecer, o Proj etc __ de Decreto_
Legislativo n~ 56. de 1990 (n~
138-B, de 1989 na Câmara
dos
Deputados) que 11 aprova o ato
que outorga permissão à Rádio
Esmeralda Ltda., para explorar
serviço de radiodi~usão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Vacaria, Estado do Rio
Grande do su 1 " .

I)!ÁlliO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!ío ill
Oficia] da União do dia 17
julho de 1989.
-

de

A documen·tação anexada à Mensagem Presidencial informa que
o proces_sp_ foi examinado pelos
órgãos técnicos daquele ministério,
constantando-se que a
empresa supramencionada atende
às, e~igências do_ edital e dos
requisitos da legislação- espe-

cífica de radiodifusão.

o_ pi-esente projeto foi exam1nado pela Comissão de Ciência
e __ Iecnologia, Comunicação e
Ln formá tJc:a da Câmara .dos
Deputados, _tendo· ti do parecer
favorável de seu Relator,
Deputado Arnold F r oravante,
e
aprovação
unânime
daquela
Comissao,

0á no Senado, esteve ne.sta
Comissão, à disposição dos senhores Senadores para recebimente de emendas, no prazo r-eglmental,
não tendo recebido
quaisquer reparos.

que procurassem manter suas
prerrogativas e tomassem mais
atenção.para definir uma outra
política para concessão desse
tip-o.
Aí,
sim, ai" está nossa ai ta
responsabilidade, mas sempre
temos o mau hábito de abdicar
dessas prerrogat 1 v as.
Então.·
temos que legislar a proposta
do Senador Cid Sabóia de Carvalho e
também o projeto do
Senador Pompeu de Sou~a.
que
anda af pelos escaninhos, gavetas,
sem
ter
tramitação
normal. Temos que assumir nossas responsabilidades.
Estou abstendo-me porque en-·
tendo que hão deveríamos fazer
com que prevalecesse essa norma legal vigente. Declarei que
não tinha condições de votar
contra. como também Oeclare1
que não se deveria pedir verificação de quo~um.

- Dev"emos, sim, com a mai-or rapidez .pos_Sfvel, dentro do 1aDiante _da regularidade dos tiiJ1 do_nosso liObre .Juiz e Seprocedimentos e do testemunho nador, José Paulo Bisol, fazer
mini steri a 1 de que a empresa modificação da lei para poderRádio Esmeralda Ltda. atenda a mos votar de outra maneira. ,S.
to_dO_s os requisitos técnicos e ExA tem toda a razão. Concorêo
1 ega is
para recebi mente
_da com S. Ex~ Vamos legislar para
permissão, opinamos pela apre-- O" futuro porque no·préséhte~
vação __ do. ato, na forma do pr-e- infelizmente, a legi$1ação qve
-·
sente
proj etc
de
decr.eto nos r:e"Qe é esta: - ·
1 egi s 1 at·i v o.
o
Sr.
Po~eu
de Sousa Permite-me V. ExA um aparte?
É o parecer, Sr. Presidente.

De
lege
lata, perfel ta
regularidade. De legi
ferenda, tenho receio de que a razão assiste ao nobre Senador
-Juta_ny Magalhães.

;.fãs

o

parecer, de

ta, é favorável.

1 ege 1 a-

O SR.. PRESIDENTE (Iram Sara i-v a) - O Parecer conclui
favoravelmente à matéria.

Em discüssão (Pausa.)

O Sr.

~utahy

Magalhães- sr.

Presidente,
peço
para discutir.

a

palavra

O SR. PRESIDENTE (Iram sarai-

va) - Concedo a palavra ao nobre Senador uutahy Magalhães.

O SR

~UTAHY

MAGALHÃES (PSDB -

BA. Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. -Senadores: Sem o
latim do _senador José Paulo
Bisol, considero que s·. Ex.a.
Por meio da Mens~gem Presi- ·tem toda razão. Mais· do que
dencial n~ 365 de 1989, o Ex- raZão~ Af eu-me conSidero tamcelentíssimo Senhor Presidente bém résporlSável.
da República submete
ao Con-Se- S. -ExA lembrasse o que_ degresso Nacional ato que outorga permissão de exploração de clarei quanQo disse que a lei
canal d_e freqüência modulada, era esta, por isso não votaria
nos termos do art. _.49,
inciso contra. iria apenas abster-me,
XII,
combinadb com _o§ 1~ do não
votaria contra,
porque
art. 223 da Constituição F.ede- esta é .a lei.
ra 1 , a to esse constante _ da
Portaria nA 74, de 11 de Julho
Chamei a atenção não só do
de 1989, publicado no Dlário Senado, como da Câmara,
para

O SR.

~UTAHY

prazer, ouço V,

MAGALHÃES - Com
Ex~

O Sr. Pompeu de Sousa -'Pela

segunda vez-v. Ex~ se refere
ao projeto de minha autoria,
apresentado_no dia 16 de fevereir-o de 1989, o primeiro--c:Ha
de funcionamento- desse Congresso or-dinário, de vez que a
nossa atividade constituinte
sé encerrar-a, Esse proj eto-·não
visa outra coisa_senão procurar regulamentar- não é realmente uma lei c_omplementar,
mas é uma lei complementadora
~e~ulamentar.o·que está
expllcltament~ dlsposto na Constituição, no art. 224 que di_z:
11
Para os efeitos do di sposto . n·esse Capitulo,
o
Congresso
Nacional
instituirá, como órgão .aux-11 i ar. o Conse 1 ho de Comu..;.
n i caçá o SOe i a 1 , na forma _da
lei.
compete a esse Conselho regulamentar tUdo que
se refere à __ Comur~i caçãç Social e r_egulamentar complementadoramente
a
--Constituição.

O SR.

~UTAHY

MAGALHÃES

gradeço a V. ExA o aparte.

A-

se i
bem da preocupação e '"da
i m~or!ãn~i a do projeto
de v.Ex So nao sei porque até age.;.
ra não teve complementação ou
o andamento-devido.
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Mas,

no resto, compreendo V.

ExA que tem inteira razão.

o

Sr.

Permite-me

v.

Odacir
Ex~

Soares -

um aparte?

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Com

prazer, cuco V. Exa

o Sr. Odac;r Soares- Eminen-

te

Senador,

primeiro,

quero

manifestar-me inteiramente de
acordo com as colocações feitas pelo eminente Senador José

Paulo Bisol e,

segundo,

para

dizer que podemos, do ponto de
vista reeimental,
melhorar a
tramitaçao de matérias desse

tipo, conforme aqui observou o

nobre

Senador

Cid

Sabóia de

Carvalho. Enquanto não mudamos
a
lei, enquanto_ não aprimoramos a
legislação relativa à

co.ncessão, permissão e autorização para funcionamento de

emissoras de rádio e de televisão, podemos,
internamente,
no Senado Federal, criar regras, de modo que tais processos possam tramitar _com uma
transparência maior. Parece-me
que,
se assim_o fizermos, já
estaremos dando um grande passo no sentido de assegurar as
prerroQativas concedidas
ao
Congresso Nacional
pela nova
Constituição.

O SR.

uUTAHY MAGALHÃES - A-

Qradeço a V. ExA, porque esse
e o ponto de vista que estou
esposando, não apenas podemos
como devemos. Deveríamos, com
a maior brevidade possível,
fazer essas modificaç5as.

o
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Sr. Márcio Berezoski -Sr.

Presidente,
peço
para discutir.

O SR. PRESIDENTE

a

palavra

(Iram~sarai

va) - Concedo a pa 1 avra ao no-_
bre Senador Márcio Berezoski.

O SR. MÁRCIO BEREZOSKI (PSDB-

SC. Para discutir. _Sem revfsão

do orador.)- Sr. Presidente,
não. seria bem uma discussão,
seria mais uma Justificação da
posição que vou tomar em relação a --essa matér-ia e das que
tomei em relação às imediatamente passadas, que tratam do
mesmo assunto.
A obediência à lei é algo inerente a nova função parlamentar,
iner-ente aos nossos
objetivos. O que não posso é
ser cobrado lá fora por estar
legislando sobre matéria que,
particularmente, não tenho sequer condições de entender.

Ainda há pouco, o Senador Jutahy Magalhães fez algumas indagações ao Senador Aureo Mello, e percebeu as dificuldades
que teve em respondê-las. Eu
também
teria
as
mesmas
dificuldades.
E para não compactuar, par-a não votar "sim 11 ,
porque afina 1 , de contas, não
tenh~ condições, não conheço o

assunto.
também julgo que votar "não" poderia incorrer em
err-o,
o· de ser injusto, por
não conhecer a matéria,
s.ou
pela abstenção" e conclamo à
Casa pelo que estou sentindo,
toda ela está sendo unânime
nesta questão - se abstenha de
vo-tar esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

7'2139

difusão sonora,
na cidade
de Bastos,
Estado de São
Paulo
(dependendo
de
parecer),
_
Sol i cito ao nobre Senador- C.id
Sabóia de Carvalho o parecer
da Comissão de Ed_ucação.
~o

SR.

CID

SABÓIA DE CARVA-

O SR.

CID

SABÓIA DE CARVA-

LHO (PMDB- CE.
Para emittr
va) - Continua em discussão o parecer.)
-sr. Presidente,
proj etc, (Pausaw,. )
Srs. Senador-es:Peço a permissão do Senador José Paulo SiNão havendo quem peça a pala- sol
para
utilizar
o
seu
vra, encerro a discussão.
prefácio, também aqui como antecedente deste par-ecer, porEm votação.
- que as razões do nobre Senador
pelo Rio Grande do Sul são aOS Srs;. Senadores que o apro-- quelas que me assistem nest~
vam
queirãm
permanecer exato momento, para justifisentados. (Pausa.)
car,
Relator da Comissão de
Educação, para que o Senad_o se
Apr-ovado,
com as abstenções d.es incumba
dessa
função
dos n9bres ~enador~s uutahy regi menta 1 •
Magalhaes,
Mareio Berezoski,
Chagas Rodrigues e Pompeu de
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiSousa.
va)
A
Presidência
acolhe ipsis litterts.
A mátéria vai à promUlgação.

É a segUinte. a matéria
aprovada:
.
.
PROJETO DE DECRETO L.EGISL.ATIVO
NQ 56, DE 1990

LHO - Sr. Presidente, Srs .. Se..;
nadares,
chega a esta Cernissão, para parecer,
o Projeto
de Decreto Legislativo n~ 57,
de 1990 (n~ 135-8, de 19BS ria
Câmara dos Deputados) que a( N.r.. 138/89.- ria
prova o ato que "outorga conCâmara dos Deputados)
cessão à Organi-zação K i muraNakaya de Radiodifusão Ltda.
Aprova o ato que outorga para exglorar serviço de rapermissão à Rádio Esmeralda diodifusao sonora em onda méLTDA, para ex~lorar serviço dia, pelo período de dez anos,
de radiodifusao sono~a em na cidade de Bastos, Estado de
fre~üência modulada, na ciSão Paulo".
dade de Vacaria, Estado do
Rio Grande dQ Sul.
_
Por me i o da Men_sagem__ Pr-es fdenc_i a l n.~:t 352, de 198_9, o Ex-~
o Congresso Nacional decreta: celentissfmo Senhor Presidente
da República submete ao ConArt.
1.r..
Eica aprovado o ato gresso Nacional ato que ·outorque ol,Jtor_ga permissão à
Rádio ga concessão de exploração de
Esmeralda LTDA, para explorar, canal
de ondas médias,
nos
pelo prazo de 10 (dez) anos, termos do -art~_49, 1nc'iso XII,
sem direito de exclusividade, combinado com o § de 1~ do
serviço de radiodifusão sonora art. 223, da Constituição Feem freqüência modulada. na ci- de·ra 1 , ato essse constante do
de 11 de
dade de Vacaria, Estadô do Rlo Decreto n~ 97.941.
Grande_ do Sul ,
julho
de
1989,
publicado
no Diário Oficial da União do
-Art. !;!:~ Es_te dec.réto_legisla- dia 12 de julho de 1989.
tivo entra em vigor na data de
sua pub 1_i c::ação.
:A ::.documentação anexada à mensa~em presideriCf31 informa que
Õ-SR .- PRESUÍENTE (Iram Sara i- tres empresas foram considerava) - Item 6:
das aptas a receber a concessão,
cabendo, en-tão ao senhor
Presidente_da República,
nos
PROJETO OE DECRETO
_LEGISLATIVO
termos
do art.
16
e seus
N~ 57, de 1990
parágrafos do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, com
(InClufdo em Orderri do Dia
a reda'jão dada pelo Decreto n.~:t
91.837 85,det-ermina r
a
nos termos do art. 172, b,
I I do Re-gi mente Interno
vencedora. o processo foi examinado pel.os órgãos técnicos
'bisci,Jssão.
ém'túrno ú'ni.:: daquele
Ministério,
~co-.-~do Projeto
de Decreto constatando-se que a empr-esa
L(eois Ja tivo n~ 5ã7, de 1990 supra mencionada atende às enn 1 3 51 89, ~a C mara ·dos xigências do edital e aos reDeputados),
que aprova o quisitos da leQíSlação especfato que outorga concessão à f i ca de radl od1 fusão. -Organização
Kimura-Nakaya
·de Radiodifusão LTDA,
para
O presente projeto foi examiexplorar serviço de radio- nado pela Comissão.de Ciência

.I
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Tecnologia, Comunicação e onda média, na cidade de Bas- da
Comissão
do
Distrito
da Câmara dos De- tos,
Estado de São Paulo, ato Federai.
putados, tendo tido parecer a que se refere o Decreto nA
favorável de seu Relator, De- 97,941, de 11 de julho de
O . SR.
CIO
SABÓIA
DE
putado Koyu lha - apesar do 1989.
CARVALHO (PP,•108-- CE. P"ãra pro-·
registro de grande po1êmica
ferir parecer.) - __ sr. PresiArt. 21t Este decreto -legisla- dente, Srs. s-enaaores, em exahavido
na
cidade,
manifestando-se o prefeito, a tivo·-entra em vigor na data de me na Comissão do Distrito FeCâmara Municipal e o Vereador sua pub 1 i cação.
deral ~ matéria_anunciada por
Aparecido Pereira da
Silva
V. Ex , é evidente o _equívoco
contrariamente à concessão. e
O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai- cometido, mas devidamente conmui tas pessoas, favorave 1mente va) -'- Item 7:
sertado, de modo muito oportue aprovação unânime daquela
---no-e de-muita eficácia.
.
Comissão.
MENSAG_E_M N,Q, i 2-5A
Comissão do DistritO Fede.;;
Já no SenadO, esteve nesta
DE 1990-0F
r a 1 nada tem a opor e a-ao ta o
Comissão. à disposição ·ctos se(Em regimé de urgência,
mesmo -parecer da Comissão de
nhores Senadores para recebinos termos do
Assuntos Económicos, entendenmento de emendas.- no prazo· reart. 336, c do
do- qye o projeto é l~e~a 1 , é
gimental,
não tendo recebido
Regiment~ interno)
const1tucional e atende a boa
quaisquer reparos.
forma legislativa. No entanto;Mensá.gem n.!2. 125, de f99-ó- conclui
pela
fPresentação,
OF (nl2. 98/90 na origem), como previu V. Ex • de projeto
Diante da regularidade dos
procedimentos e do testemunho
relatJva à P.roposta para de lei do DF a ser- submetido
ministerial de que a Organfzaque seja autorizado o Go~ -ao plénário logo em seQUi~a.
ção Kimura-Nakaya_ de Radiodiverno do Distrito Federal a
fusão Ltda. atende a todos os
contratar empréstimO intero referido projeto autoriZa o
requisitos técnicos e legais
no
no
valor
de Governo·ao Distrito Federal a
para recebimento da concessão,
138.208.100,00
(cento
e contratar empréstimo interriõ à
opinamos pela aprovação
do
triríta e alta· milhões, du- Caixa Económica Federal no ~a~
zentos e o i to· mi 1 e cem) lor de ~.13~.208_.1_00 BTN, cujo
ato, na form~ do presente projeto de decreto legislati~o.
Bónus do Tesouro NaçiOnal - texto _pas~o ~ 1 e r:-::-BTN
(Dependendo
de
É o parecer, Sr. Presidente.
par::-ecer Y. PROJETO OE LEI DO DF
-N.Q. 63. DE 1990
O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai~
Antes de se passar à apreciava) --o parecer concluiu favo- ção da Mensag.em Nl2. 125, de
Autoriza
o Governo do
19so~oF,
constante do Item 7
ravelmente à matéria.
Distrito Federal a contrada pauta, a Presidência esclatar
emPréstimõ
int-erno,
Em discussão. (Pausa.)
rece ao Plenário que ao recejunto à Caixa Econ5mica Feber· a referid?t mensagem, em 5
deral,
no
valor
de
Não havendo quem peça a pala- de outubro -úJ timo, çlespachou-a
138.208.100 Bõnus do Tesouvra, encerro a discussão.
à Comissão de Assuntos EConôro Nacional - BTN.
mi co-5 :.:por eríte-dê;;..ra- -como da
Em votação.
competência privativa do· SenaO Senado Federa1 decreta:
d_O', p'revi:Sta no.art. 52. inciOs Srs. Senadores que o apro- so V!I. da Constituição, e que
Art. 1A É o ·Governo do DiSvam
queiram
permanecer resultaria na apresentação de trito Federal- autorf::tãdo- a
sentados. (Pausa.)
projeto de resolução autori- contratar empréstimo interno,
zando a operação. Entretanto, junto à Caixa· __ Ec_oTJõrTJica Fe_deAprovado, com as abstenções a referida mensagem deveria ral, no valcir de 138.208~100
dos i lustres Senadores_ .Juta_hy visar a competência do Senado BTN, equivalente, em
junho
Magalhães, Chagas R60rigues. como Câmara Legislativa
do deste
ano~
a:
Cr$
Pompeu de Sousa
é
Mareio Distrito·: Feder-al, para exame 6.662.418.206,17 (seis
bilpreli mi na-r··-do pleitO e el abc- h~es. seisCentos e· sessent·a ·e
Berezoski.
ração do projeto.de lei auto- dois milhões, quatrocentos e
A matéria vai a promulgação. rizando a operação, sanciona- dezoito mi_l, duzentos e seis
da, a 1e1 irá instruir proce- cruzeiros
e
dezessete
É a seguinte a matéria dimentos do Governadqr·-do Dis- centavos), destinado às obràs
aprovada
trito Federal junto ao Banco de infra-estrutura da Cidade
Cãntral do Brasil. Numa seguri- -satêl i te do Paranoá·, de acOrdo
da etapa, o Senado Federal irá com projetes elaborados pelá
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO se pronunciar, através de re- SOU.- Produrb.
NO 57, DE 1990
so1u9ão de iniciativa da Comissao de Assuntos ·Económicos,
(N• i35/89, na
Ar·t. 2.12. Esta lei entra em viCâmara dos Deputados)
sobre a operação pretendida, gor na -data de sua publ 1caçã_o_.
já então devidamente instruída
Aprova o ato que outorga com parecer do Banco Central
Ar't. 3~ Revogam-se as di ~J:?O~
concessão
à
Organizaçao d_o Bras i 1 e demais documentos sições em contrário.
exigidos pela Resolução n~ 94,
Kimura-Nak~ya de Radiodifusão Ltda., para exelorar de_ 1989.
É o parece~. co~ o devido
serviço de radiodtfusao soprojeto apresentado'para regunora, na cidade de Bastos,
Assim sendo, a Presidência, larização .da matéria que tra-.
Estado de São Paulo.
corri~indo o despacho inicial,
mita no Senado neste momento,
soliclta o exame da mensagem Sr. Presidente~
O Congresso Nacional ·decreta: pela comissã-o do_óistrito Federa 1 , que, se concordar c·om o'
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiArt. 1A Fica aprovada a ou- pleito; concluirá seu. parecer va) - O parecer. concluiu ·pela
torga de concessão à _Organiza- com a apresentação de projeto aPresentação do Projeto de ~ei
ção Kimura-Nakaya de Radiodi- de lei do DF a ser sUbmetido da DE n~ 63, de 1990, que aufusão Ltda, para explorar pelo aO'p1enárto em.Seguida~
toriza o Governo do DF a conprazo de 10 (dez) anos, sem
tratar empréstimo interno no
Sblicitó-do nobre Senador Cid valor de ~38.208.100 Bônus do
direito de exclusividade, serviço de r adi odi fusão son-ora em Sabóia de Carvalho o parecer Tesour·õ -Nacion~l - BTN.
e
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Em -di.s-Cussão.

(-p-aus-a.

Y

Não haVendo quem peça a Pala-

vra. en-cerro a d 1scussão .

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram
permanecer

sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A' TllC'.!téria vai à ComissãO Dí::
retora para a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Iram· Sara iva) -.Sobre a rrieSã .- parecer -da
ComisSão Dirétórã, oferécertõõ
a redação f_in~1- da matéria ql)e
será
1 ida
pelO~ =-sr:f~
Secretário.

É lida a seguinte:

-Ar-t:~-2R"-I(Si:a:

f!if

Novembro de 1990

entra~-em ~--·
pu~licação.

-o SR. PRESIDENTE TI r·am s-ara i va) - Esgcrtad:S a--- ma_ ter i a~"-COnS--=
ta·nte da or-c[em db_-oía, ~ass-a
Ar·t. ~3-.o. :Re!v:Ogâm--Sê ás- ..di sp_o'":" se="ã votaçãO --=dó' ·r:eqUét:""iinéht"ô
de urgênc:ia, _·1 id_o ho _E"xpeéiE!risições ,~·m con,tr:"ár:Lo.
--=te;·- Para -o -_oflt:_ib _s./.54,
de
,.~,
~
- ~
O_ -SR. -P~ESIDENTE (Iram Sara i- 1990.
Và) --_-Em -di s-c_USsão. a. ·reçlaçijq
final, (Pausa.)

gor rya data _Qe_sua

Não havenóõ: quem_peça _a -.-pa_l~-:-
Q~-·~'srs. _?_erj);f(!qre~f ~q_ÇJ_~:_~~-~=r:.ç_~~
e·n-cerro a di se-ussãQ:_ vam
que1ra~
- ~ermanecer
_s_e.nt·a~~t?s.: ..JPa'-K§~:-)-, __ -··~ ·

vra,

.cm
_os

vota.-Çâ"o :-

_$r-§.-=-

s_~·tJçtQQr~~

vam-- -·-queiram
sentados. (Pausa.)
AprOVi:.idâ: c.- ~---

quê .ª-..aR.r:c?'-:
permane-cer

(Da COTt:Jissão 01 r_etor_a) _ _ _

Redação final do Projeto
de Lei do DF nQ 63, de

Proj etc de Reso 1oçãõ -)J~
45, de
1990~
itiClufdO _em
Ordem do _o lã,_ nos termQs
art, ~ 172,- __ inciso
II,_

-oo

==alíRêa--'fi~-~dQ- -~
I nte~I!O.

,-

'

-~

:-

-_

~-=-~-~~ler;_r~- -â -· qv~. -·s~_ ....r~fe.r:e
Será -lnc1uída na Ordem do -ofa
da se~ürtaa ··s·es·São -~--ordi nát-i a
subs~ql,iente.

-mãt-érfà''\~at~~·~-ãârlçãô-""8o .Gôvernactor:__-~o -~i_stt::i "to.- FeC;I~fª 1 ...

=A

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} -_-Itetn 1!

PARECER NO 375, DE 1990

-Ap~oVadci

--

R§igirií~hto

A -...Se§iSãõ •súbseqâ'ê_ri:t"é.- f.érã ·;:- ~

~f~~~f-õi~i-:=-1_~ ~- --~~.9~~. ·.:..:é·-~ -a-~o __ sr.---J-utãhy

_-sr.
pálã\lrâ
~~:.a.·~º~~ ·.e~~l fC~çá? p_~s-~O_ar~-;:...:
F>reSfdent~':·

~~g~llJães

·-peço-· ·a·-·~

O SR. PRESIDENTE. ( rram·-sarar~

E~~- ~~n:edo a pâíav:~

a

v.

..O-SR. JOTAHY MAGALHÃES (PS"DB-'

Vot6Çâõ em :tyrriO,--úfi}CO__:go_ B_~: --_Par~ ~ .. um~_ ~- ~~Qliça,ç:ão
ProJeto d_e Resolução __ nR. _45. pessoal,) Sr.
P'"t"e~nden._te,
A Comissão PJ r.etora_·apresEm-ta
de
1990, de autor-i ã dó -sr, ta 1 vez ev esteja d~vendo ·desa redação fi na l. d_o Pr.oJ_~to Oe
.. seo~Pg.r;- .. Fer::n<;!nHo,._H~nrigue culpas ao senador Al)reo M~_llo_.
Lei
cto_DF n~_ 63, de 19~ao. ·que
_c_ªf"doso~ ·_:que ?!ter'ª _a reda: gõt-Qoé a ~·mi,_nhâ. "fritériÇão_,__ e fiz_
autoriza o Gover_l'io-- d_O~~ OiS:t.tJ tó ~ ção do art. 19'"c;:la "ReS(:)luçâo que~t~9_~_:_gª..:_ªt~~r:_J $F,jo- Qfi ~i n!_:..
federal
a C~Dtratar, juntO à -:--dó seriado. Fe_aêPa_l_·-n'll: 94,' d_g elo; era Qút:;!-·o-senador_ me. des':""
Caixa Econôm~Lca· Fedér--âl ," eimporque sendo. ere-oo
198~-. =gUé :diSpõe Sobre l i - culpasse,
mites· g1o5~lis .,._e 'cond,ições Amazonas_ deram-1 he process,o do
prést i mo interno- rfõ vã 1o r· de
138.208.100 BTN.
Pªr:anª-.~
tão _-"'- dlSi;aAt~do
):)ªrª· Qpe"r:;âC;5e5 cte _créd1 to
interno e externo dos .muni~ Amª~QDas._~nt~Q~_~e_à perQuntã
Sa 1 a -de Reuniões da Com i ssão,
eu f_i-z .a S_. _Ex~ fosse a
_ç1 pi _os~ e.,:,_df=~_ suªs
re_spec-t i~ que
22 de novembro_de 1990: -Iram · _ _:vçs _ál)tªf'gÇr}aS _e estabelece mim~ a __ r~_§postã_-tería_ qUê~ =serSaraiva, President_e
- Ponpeu
1 imi"Ees e-cond1ç59S para a a- _rilesfna-, -euor1ãõ se·1. Re~1mer:l
de .Sousa, _Relator
Antonio
concessão--- _de_
garantias, te,'-9._prª~e -~~~;- !"12 -s!'!na~9· ""' .. "
Luiz Maya --AUreo Mello.
tendo Parecer faVof-ávei --~Rb
n.Q.
323; de -199"0, cfa ComisTa 1 vez
o. eX-emj:l-1 O e a ma-nerraANEXO MF PARECER
-""=-!?-ª.-o ~ Çj_e~_ A_§sy~t95 E5=_S?n.9l"!l i ,Ç'?,~.
g~~d~~-:~~~á~j ~S g~o-e~~s·qo;~T;
N.Q. 375, DE :.:1990
--A--discuS_Sâo ~da ·mater-1a ·r-o·; c:Jç!!l_~_rt§~.C.ar -~'='a ... ~ . t:~ec~;:;s i d<;ae~
Redação final do Projeto encerrada na: S~sS:ª-o : Q,f-di nár\~ Ç4?_, $~rem ~_xawiiJ~99~~-nas~,.som1 s,:
de Lei do DF na 63, de de 215 _de ·out:UbrO __ Ql tim'ó. ·'
"'
sões.. porque 1 a- ha margem paFa
se fazer~diligênc1as sem ferfr
1990, que autoriza o Governo do Distrito Fedreal a
Sobre a
mesa,
requer· i me·ntõ $1.,1~Çe!;)~,i'çlj l_i9!1d~~ _Q_§l. q~~f!l_,quf:1!r
contratar empréstimo inter- assinado_ por t_o_das_as__ l_ideran-. qt,Je_,?~Ja,. __ ~
_____ :__:-~~ ·no, junto à Caixa Econ6mica ça:s present~s ___ na casª, . ~ que
Federal,
_ no- valor
de será
)_íd.o
~pelo
Sr. ·
1~
QOstar"ip: de _"~tdi~_er:~: i§t0~9~
138.208.100 Bónus do Tesou- Secretári õ.. pút;Jl ico,_-porQue, pé-ssoalm~nte,
cõnVérs-e1 - com S. E)~:~ __ e vi que
ro Nacional - BTN.
compreendeu
a
minha
1 1do
_ e_ apr_ovad.o o ele
É
O Senado F-eaera 1 da.c.reta:
segoint~:; _·
intenção, Mas como outros podem nao ter eDténdido . estQY,Art.
_,- _É o GovernO- âo_-blsc..::.REQUERIMENTO N~-449-,
as-s-4-m--,-- 6e:- púb-l1 ce. "t-ra-i15íni -t·;:n-::;
tri to Federal aUtor_iz_ã_dO_
i3.
~
PE 1 $90~~
do qual-foi• a intençãO e_ J~?-:
contratar empréstimo .interno,
vendo a S. Exa o meu pedido- de
junto à Caixa_ Económica Fede- ~NOs- __ ~ :t~riTI.os~~o
?fS"' cprf!::
ral,
no valor de- 138.208. 1.0_0 t(1fl~09--:-Ç_OD1--:- a .. ~1 ft:~ea c_ Oo __ Çl!.".-·t, ~.~~-~~~jJ;J_?~§~- __ T}~~;~;.... .!~~~~~ b~m
Bõnus do Tes-õUro Nacional
27!i;l _do- R_egimentQ_ Interno"~ reBTN,
equiva_lente,
em
junho que1 ro_ àd_iarnénto çia votação-;-dP
o. -~r:: ÃÇir~~--- ~~.ljo_~:-_.f!eç<;J:~
deste
ano,
a
Cr$ Projeto-de-~ésolução n.o. 45, -de palavra, Sr';'""" -Preslaente--;
pbr
1990.

=

_

..

~.

ªr.r...

6.662.418.206,17
(sei~
bil- 1990 a fim de ser feita- ria
_~: ~~ :-·-__: . ~
hões, sei scent_os. e. _ses_senta e s.e_s~._~O,..'dei_ àmi:tnhã. __
dois milhões,
quatrocentos e
dezoito mil, duz.en:tos _e, ____ seis_ _--581~.. d9""s-~ se.Ss~-eS_, 22 de nocruzeiros
e
dezêssete vembro dê ·rsso·.- .....; ·' Ney Mar?.-:
centavos). dest f nado às
o_.b_ras nfião
( PkN) ; Od8c i r Soar-es
de f•nfra-estrutura _da cfct_a·d~ .. ~ (PFL) "~· - Cj!l Sai;IÇi i a â.e Carsatélite do Paranoá~ de acordo Valho '7~-- (PMDf!); Chagas Rodr"1com projetes elaborados pela ~-Í~or)~P5DB); Mauricio corrê;>

SDU-Produrb.

I~.r-=7~·;_o;o~:c-.'~~Sl~õ.;--: ~,1 ~-=:

'o

Vã)

SR. PRESÍDENTE Oram
-~,-A

pã 1 ã_yn<
Mello.

..,~.-~::

s~aríli"

Pr-eSidênc-ia. c_órlt:éÇfé_ ~d
âõ .:nãbfe. Sena"âõf. Au,r:~o
-

-

--

~o SR. ÁUREO ME~LO - (PMDB-AM.

Para

-s~;···

explicação

pessoal.)

-

senaQ_t?'r. Jul:al_1y Mãga1hães,
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v. Ex 4 não ·me deve pedido de Fernando Collor a baixar uma
escusas
de manei~a alguma, Medida Provisória sobre Lei de
port~ue o que V.
Ex.& diz ·tem
aquela caracteri'sti·ca amazõnica do Município de Uutaf, do
rio Jutaí, e-de uutaí, aouela
árvore florida que só expele
flores agradabilfssimas e que,

Falências. Fui comparar os ar-

guma interpretadas de
modo
desfavorável. Além do mais v.
ExA sabe que estava me louvando,
e estou me louvando na
verdadeira fé de ofício que à
Câmara dos Deputados tem neste
caso, para ser acolhida como
veraz e após os exames a que
submeteu aquele processado.

ca
a
assinar essa medida
provisória. Diz a Lei _de Falências que, se considera falido o comerciante que,
sem
relevante razão de direito,
não paga obrigação líquida,
exigível,
atraves
.de ação
executiva.

visualizadas por um amazonense, não seriam de maneira al-

v. ExA é um dos Senadores
mais talentosos, mais brilhantes, mais educados desta Casa.
E, se houver um termómetro de
estima ·por V. E~A. nesta Casa,
eu tenho certeza de que ele
jamais· registrará maior altitude do que a que alcança no
meu coração a admiraçao que
tenho por V. ExA
De maneira que V. Ex& não me
deve nada, e muito menos desculpas,
v. ExA é um brilhante
parlamentar e está defendendo
os interesses da casa, como eu
também.

ti_gos modificados com os artigos eXisten~es, atualmente, no
Decreto-Lei n~ 7.661, de 21 de
junho de 1945, e cheguei à
conclusão, no meu modo de en-

A

mesma Lei de Falência determina que o comerciante que
se
encontra em dificuldade
para honrar os seus compromissos se valha de um remédio jurídico que se chama concordada
preventiva. desde que preenchidos aqueles requisitos definidos na lei.
Como também a
própria Lei -de Falência define
o.que é concordada suspensiva:
depois de cumpridas certas etapas do processo falimentar,
o falido, quer dizer, o devedor, pode apresentar um requerimento_para converter a falência
em
concordata
suspensiva.

s•

1990.

192, §

Essa proposição foi 1ida neste"plenário em 29 de outubro
1990, tendo sido despachada~
na oportunidade. àquela
Comissão.

Centre as várias-modificações
apresentadas por essa medida
provisória, está a do art. 163
da Lei de Falência .. A atual
Lei
de
Falência
diz
o
seguinte:

A Presidência convoca sessão
extraordinária a
realizar-se
hoje,
às 18 horas e 30 minu-·
tos, destinada à apreciação do
· Projeto de Lei . do Senado n.s~.
40, de 1989., a
ser dec1arado
~rej udi cada.
Concedo a Palavra ao nobre
Senador Maurfcio Corréa, como
Li der.
D SR. MAURiCIO CORR~A (POT. DF. como Lfder. Sem :reyisão do
ór8dor.)
Sr. PrSsidente,
Srs. Senadores tomei
conhecimento de que o Presidente da
República havia assinado a Medida Provisória nA 266, de 19
de ·novembro de 19'90,
que dá
nova. redação aos arts. 144·,
159.• '163 e 210 do
Decreto":"Lei
n~
7:661,
de 21 de junho de
1945. A partir dai. comecei a
medit~r qual seria a razão que
teria conduzido o Presidente

figura do curador, CIUe é o Ministério Público presente. Há
algumas outras exigências que
comprimem
mais o exercfcio
para o pedido da concordata
preventiva.

O

que, então, teria motivado

tender, real, da motivação que a emissão de medida provisória
levou o Presidente da Repúbli- dentro da ·exuberância já uti-

O SR. PRESIDENTE '(Iram· SaraiSr. Presidente, a Constituiva) --Eu jamais morreria feliz ção, em se~ art. 192, § 3~- é
se não tivesse pertenCido ao um-assunto conhecido por todos
-_define que_ os, ju_ros não posenado.
dem ser Cobrados além da taxa
A Presidência, nos termos do de 12%. o Deputado Fernando
que apresentou na
art. 091, § 1~ inciso lV do Re- Gasparian,
g1mento
Interno do Senado, Assembléia Nacional· Cons.ti.tuconfere à comissão de Assuntós inte eSsa emenda e a viu conSoci~is competência para aprevertida em lei até hoje luta.
ciar terminativamente o Proje- esbraveja para que se cumpra o
to de Lei da Câmara nA 88, de dispositivo constante no art.

de
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"0 despacho eeonômiCo e~ue
manda processar a concordata prevent i .v a determina o
vencimento antecipado
de
todos os crédítos sujeitos
aos seus efeitos, cessand,o
o cul"'so dos juros-"

Pois bem, a medida provisória
que o Presi,dente da Repúblicá
fez publicar e que vai ser por
n6s apreciada ·- a Comissão
Mi'sta já está ,composta - propqgna~as .alter-ações dos
arti-·
gos a· que f 1z. referência.
·
Comecei
a
imaginar
o
Em primeiro lugar,
todos os requisitos de que
trata o art. 159 são quase os
mesmos da Lei de Falência. Não
h6 mod i f·i cação · CIUase nenhuma.
A intervenção do Ministério
Público-já existe. Em todas as
organ1zaç0es judiciárias, há a

lizada pelo Governo em outros
campos do Direito? Apenas a
intenção de regulamentar dispositivos da Lei de Falência?
Ou haveri-a alguma ccis_a atrá.s
disso?

Sr. Presidente, sabemos as
caracterí s_t i cas___que_ devem revestir a medida provisória.
Há, neste momento no Bras_ i 1,
um
quadro difícil para õs
empresários, tant·o que vários
requerimentos
de concordata
têm sido feitos. As exigências
mais comprimidas dessa medida
provisória vão exatamente dar
mais condições a que, ao invés
de concordata,
as firmas já
passem direto para a falência.
'então,
do ponto de-- vista da
relevância. não há relevância
alguma,
porque, ao invés de
melhorar o quadro,
aumenta a
dramat1cidade daqueles que não
estão podendo conviver com os
seus negócios dentro da estru_tura do P 1 ano Co 1 1 o_ r.
E o qué
é que esüi atrás- disso, Sr.
Presidente, Srs ,_ SenadOres
gostaria que prestassem atenção- ainda ·é o art. 163, que
se modifica. n~o existe mais,
porque pela lei- eu 1i o artigo - cessam as cobranças_ de
juros.
E,
antes de entrar nesse mérito, eu gostaria de acrescentar mais uma coisa: aqui também, na medida provisória. se
obriga o pagamento da córreção
monetária.
Ora, quase todas
as decisões,
inclusive as do
sup_remo Tribunal F'ederal. são
no sentido de determina~ o pagamento da correção monetária;
quer dizer, t:~uem quer se valer
do instrumento da concordata
sabe gue a jurisprUdência, ainda nao havendo lei, determina o _pagamento da cerração
monetária; do contrário, seria
realmente o enriquecimento 11 ici to, porque que_m requeresse
a concordata se valeria desse
favor, não pagando juros, não
pagaria
também
a correção
monetária.
Então;

blica~

o Presiden:te da Repúno art. 163. diz:

o despaCho q-ue ma-nda processar a concordadata preventiva determi.na o vencimente antecipado :de todos
os créditos sujeitos .aos
seus efeitos.

seguin~e.

aí, a rec:lScão in 1 i ttedo que- es~á escrito. na
atual Lei de Falência. Só que
aquela al fnea que segui ria ·o

. Até

ris
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para frente, CesSarido

pagamento

de

juros.

-foi

extinta. Quero pedir a atenção

dos Srs. Senador·es· para o fato
de que o disposto-no art. 163,

que não constava, passa a aparecer aqui:
§

1 ,g.

Os crédi tos l e_ga 1 -

mente habilitados serão mo-

netariamente atualizados e
vencerão juros, nos termos

e condições que anteriormente houverem sido acordados entre devedor e ·credor.
Agora,

2,g_:

prestem

atenção aO §

§ 2~ Se ·não houver ajUSte
a respeito-,-~= os créditos 1egalmente habilitados serão
monetariamente atua1izados
de acordo com a variação do
Bônus do Tesouro Nacional e
os juros serão calculados à
taxa de doze por cento ao
ano,
tudo a partir da data

do· ajuizamento do pedido de

concordata.

-

Quer dizer, esse instrumento
uti 1 izado na medida provisór-ia
foi
para atender e·specifiCamente
aos
banqueiros
brasileiros.
Lamen-tavelmente,
está
na
lei
isso,
Sr.
Presidente.
P_asme
a. Naçao
bras i 1 e i r a r
-- - Aqu1
me
recordo
·de
"0Prl ncipe", de Nicol-au Maqui avel, quando dizia:

"Entre --um prinCfpe a"nia-do
e um temido, qu~m é que se
deve preferir? E o teinido."

E,
mais na frente, salienta
sobre quem deveria
fortalecer
dentro do princi_pado: se seria
o·súdito ou O só1dãdo.
Claro
que era o soldado!
No Brasil, neste· momento, Maquiavel teria ·que
reescrever:
para
dizer- _ "prestfgi_o
ao
banqueiro". E ·é-- eXatãnlente ---o
que ocorre.
sr.
Presidente.
essa' medi da
provisória foi feita especificamente para atender aos banqueiros, porque quando o comerciante, desesperado, vai lá
pedir um financ-iamento, assina
um .Contrato .,com a obrigação de
pagar aquelas comissões mais a
correção monetária.
E dentro
dessas comissões vêm os
juros
que
estão sendo pagos. atualmente, na base ~de 35, 38,
até
40%,
neste momento em que a
inflação está no pa"tãmar que
conhecemos .
Pois bem, qual é a diferença
entre um credor
qu'i ro!;i!r'>a fá ri o
e um credor ~- p_referenci a 1? A
Lei de Falências
diz que
o
credor preferencial
é aquele
que· tem um créito, que a
léi
privilegia.
Por
exemplo,
aquele que tem salários por
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receber~-§~ lei-- a:Utõ'riza porque
ele _goze de uma preferênci'a
pâra ·recéber--os seus Cr-éditos;
aSsim acontece --tãmbém com os
tributos etc, No que tange ~o
fornecedor, quer -dizer, a que 1e
que vendeu para o comerciante,
esse terá que suportar como
de~edQr quirografário, portan~
to, credor
da
massa
falida.
Ele vai receber, Sr. Presidente, o seu va 1 o r com Os 1"2.% óe
jurOs, -mâs ·o OanqUeíro vai receber os seus iuros
na
forma
do_
__contrato · · inicia 1 mente
estabelecido. Pergunto: Isso--é
justo?- Claro qUe não tem nada
~e relevância, claro
que não
tem nada de yrgência nessa medfCa ·prc)vfsór_ia!

o

Sr.

-Permite-me
aparte?_

Jutahy
V.

Ma!lalhães
Ex

• um

O SR: MAÚRÍCÍO-C:ORR~A

Com-o

ma 1o r: pr:-az_er .

~ut2hY Magalhães- Que-que
eStá-~íevantando
uma
queStãO ·sobre -a~ ·quãi
tambàm
tenho ·a mesma _opinião, __ meSnio
sem ter o seu conhecimento das
causas
jurfdicas qUe v. Exa,
como ~9yggado.
acompanha
com
brilhantismo.
Mas,
há·muito.
sei que existe uma súffiUla
ao
suPreino
tr i bUrta:i' - Fàdera 1 "·a
respe1 to
da
c_orreçãO
monetária; -hácfnUitó--sei que Os
juízes_,_ em:_todos os es'tadoS,
tambeili ~.têm- mànti_do·- _as de<; i-

o-sr.

-r-o _apehas.-· outra ·vez· d fzer

v.

-Ex~

s~es,_ ~a~danQq_p?gar

a

corre~

çao monetária. QuandO a medlda
saiu,_ a pr-imeira coiSa que- ~me
chamou
a atenção-foi esta:
tender aos banque'T'ro$_,
com __ :a
questão dos juros. E;'mais óffia
vez, fLJ!;;I i a à
norm-a
c6nst i tu~
~ional, estabelecida e não regulamentãda, ·qe qUe o
jufo
máximo é de 1-2% ao a_no, norma
esta que nin~uém· qú~r
faZêr
com ·que sej_a__ Complérflentada·~a
travésde
legislação
apropri~da.
sô· aQui no Brasil
não _se sabe o _-que é juro rea 1 ;
é- ~~e_Çl so vma _Jef par à determi na r __ ô que
é· jui-Q- rea 1 . E
além' ·dos parabénS, presto minha so_l1dariedact.e"'às palavr·as
de ·v.
ExA, com .. as quais con;..
corda em gêner'o,
ri.úmero -- e
grau.

s-

MAURÍCIO C:ORRÊA - se~a
dor Jutahy Magalhães.
v. EX~
j_á
leu ____ o __ cjue está escrito
QUi ; não mod 1 fica ..nada,
ode' r
dizer,
sacrifica . ma"is
o
comert"c1ante.

,Ô

S·R.

a-

r

..

Mas o que explicaria a emÜisão de uma medi da provi só r- i a
para
isso?
Cl are? que -é p8pa
-- ·
àtender à.os banque1 ros.

o

____ sr"._

Cid

Sabóia

C_arva 1 ho - Cónced~-:-.me..
um aparte?

v.

iie

;;gA
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o SR. -MAURfC:Io CORRÊA -'com o
maior prazer. Senador Ci-d Sa-bóia de Carvalho.

o

Sr.

Cid

de

Sabóia

carvalho senador
Maurício
Corrêa,- acompanhei a sua expo·.s~ição,
que considera-- com o
br i 1 hant i smo que v. -tx 4 sempre
a 1 canÇa- nestã Casa .="'Mas quero
convidar ·v. --Exa a se lembrar
agora ~do--Cód-igo Cfvf 1, dos ,de.feit.os ~do at"o jur.f.dico. Vamos
encont·rar o erro, a coação e.
no
fim,
a
fraude contra ·os
credores, ·em que o cõai gd procura criar urn inStrumento para
prevenir o detentor _de qui rógrafos- ·:c6M"Era
aCjuel e
que
frauda. _Nç; verdade, essa_ medida pró-vi sór'i a que ·v. Ex., anal isa·,----ae -certo modq;______,--autorTza
a fraude contra ·as credores.
desde que e1es sejam detento-res
d~ -qu 1 rógrafós, âe-sde qú-e
os
. e_ redores _
sejam
_--qui rag·r·a ~-ár í os, colilô ~_bem acentua a ·1-e1 e como bem acentuou
v_. _ Ex.a. sUa observa-ção é Pêrfe"ftamente prOCê"derite,- é -âl tamente procede'nte e poder i a- ser
analisada tanto no_- •âmbito do
Di rei tO ~--,tomercT2ll comO --no â-mbito d6-Dfreito C-ivil, nos de--reltoS"dó ato jurfdi.é6. Porque
eu acho-que, no momento ·em que
se
inibe
o instituto da concordati! .Para um .sett;~r: de
créd1 to e não_ _se inibe para o se-ter o.r-dfriárlo da atividade c·omercià1 .~·e~Vtdenterrier'ite à medida funde do i s pesos e dUas medidas· para
um problema que
terá_ -- ~graves __ ·
reflexos
econôml'cos.
O resultado será:
bancos.mais robusto~ e
detentCú'·Ss de' créditos- s_em a Qarari-tia_do· F>O~er-. públiCô.- aPer1as
no âmbl;tO"-pnvado, res_ul ta __ num
to ta,- desampara· desse_ tipo -:de
credor diante de quem requer
conco_rdata. LouVo V .. ExA _pe-la
de trazer ··esse esi ni cfát i va
c·l arec i mfinto
ao· senado
Fede-ral:,~Vito Õbrigado" por··tne
haver pe~mitido o aparte.
SR.
MAURÍCIO C:ORR~A- V.
acrescenta
substância· a
esta _rápida interve~ção miriha
~pprque-----;~na-~verdade· •. -- a·· meclíçja
provis6_r1a·_ estabelece nfvéts
entre -os ·quirógrafos.
po-is,
quem deve a um bancp é-nas
mesmas c;ondições· daquele r:~ue
forneceu, e tem o crédito. Então, não há -di feren(;;8 entre--os
quir6grafos
do -bancO
do
-fornecedor. Mas. passa a
ter
agora, ~!5o-rque ·o· b~iico, que! é
um quiroQrafário, --a não -Ser
que e1 é ·~tenha uni con_tratcY de
reserva: de-·oomínio~·õ-u_-_--al fenação
fidut:lãria Ou õUtro'·-;-nStrument_Q·_qt,ralquer;· el"e tem as
mesmfssimas
qualidades e condições de ·um out·ro-· qoi rógrBfo
qualquer._ De modo--que agradeço
--a- intervenção de v. E~~
O

EX~

e

O Sr.

mite v.

cnaias
Rodrigues
ex um aparte?

-

Per-
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O SR.
~URÍCIO CORRÊA - Com
muito pra ~r.
Senador Chagas
Rodrigues

a mesma.
Os fatos concretos
são esses. Tanto no plan~ internacional
quanto no plano
interno, no momento ·em que os
O Sr. Ci 1~s Rodrigues - se- trabalhadores,
os
nador Maur :1o Corrêa, desejo fUncionários,
·.os·
pequenos
também cut ·riment_.â-10 pela o..; empresários·,
pec;~Uenos ·comerportunidade e pele bri1ho com ei antes estão a 1. · enfrentando
que V. ExA trata desse assun- d; fi-cu 1 dades
- quase
to; ·assunto recentíssimo. A insuperáveis, os banqueiros.
medida provisória teria· sido num País com alta concentração
publicada
no Diário
Ofici- de renda, estão auferindo lua1, parece-me,
que de anteon- cros cada vez maiores. Parabéns a V. Ex.a
·
tem.

O SR ...MAURÍCIO CORRÊA to, de 20 de novembro.

o · Sr.

Exa-

ê:hã.gas Rodri-gues - Do

dia 20, de anteontem.

Mas

há

também um aspecto, além do genérico. de essa medida provisõria não atender aos requisi-

tos de urgência e de

re1evân~

cia,
há um específico: depois
de p~omulgada a C9nstituição é

poss1ve1 estabelecer ~axas de
juros superiores a 12% •..
O

SR.

MAURÍCIO CORRÊA -

O

. Sr. •

v. Exa viu que está aqut.
.~.atraves

Mas

de

De sorte que espero que o
Presidente da República determine a retirada, quem sabe até
foi por -úm equfvoco · que .isso
veio para cá.

O
Sr.
Cid
Sabóia
de
Maurício
Chagas Rodr1 gues - .carvalho-- Senador
Corrêa,
permite
u~
~part;e-?
·
de um novo
ato

legislativo? o que se dizia é
que aquela lei sobre jurOs era
anterior à promulgação da carta fundamental, mas, hoje, de-

pois

o SR. .MÀuRiCIO, CO.RR~A - Por
isso,
senaQor Chagas Rodrigues,
ao
iniciar este rápido
gronunctamento, fiz menção ao
§
3~
do art. 1S2. V. Ex.a tem
absoluta raZão quando fala que
essa é uma forma de.camuflar o
cumprimento
do
dispositivo
constitucional.
-

O

SR.

MAURÍCIO CORRÊA - Tem

v. exA o aparte.
o
Sr.
Cid
promulgada a Consti-

tuição, não se. pode admitir,
de modo al~um, cobrança de taxas ·super1ores nem a
distinção, . pois o texto exige a i gualdade de todps perante a
lei.
E esse é outro aspecto,
porque não ~ possível, hoje_,
nenhum projeto de lei estabelecer juros que não~estejam de

Sabóia·

nador que faz oposição construtiva ao Governo., Estou deveras· impressionado com essa
exposição. que v. Ex.a. está fazendo na qual os nossos Companheiros aparteantes estão lhe
dando razão·. Como Líder do Governo, sinto-me na obrigação
de dar uma satisfação a v. E~.a.
e à Casa, mas como não estou
0

~:~ u~~t~~e~~s~- n:s~~~~o' e~~~

nômi ca do Governo, -i ncl Us i ve
dentro da ética do pronun.ciamento que V. Ex.a. está fazendo
neste momento. Levarei, inclusive,
as notas taquigráficas
deste debate. Pedirei um esclarecimento para ter cond.ições,
amanhã,
de debater o
assunto.
A intenção do Governo, ao apresentar essa medida,
foi a de corrigir. algumas dist.orções, mas, pelo que estou
ouvindo aqui, ela beneficia os
banqueiros.
Se for o caso,
deverá ser corrigido o ·lapso
inscrito
nessa
medi da
provisória.
Era a satisfa~ão
que gostaria de dar a v. Ex e
parabenizá-lo por levantar esses aspectos pois,
assim agindo, v. Ext está colaborando
com o Governo e com o País
para evitar mal ffiaior. Era o
que tinha a dizer a v. ExA

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Agraa V. ExA Senador Ney
Maranhão.
Na verdade, a idéia
que está aqui,· o contextQ geral
da medida provisória, eu
diria . até
que
não
é
lastimável,. desde que fosse
por lei, projeto de lei,
porque altera. A nossa Lei de Falências é de 1945.
Muitas de
suas regras estão no Código

de deço

Carvalho - Gostaria de acrescentar al~o. v. ExA falou que
os banCos também são credores
qui regra fái-_i os. · Mas cOm essa
Medi da ó banco deixa de ser ....

O SR. MAURÍCIO CORRÚ - Senador Cid· Sabóta de Carvalho,
faleiq~e
paSsoua
sér
acordo com a taxa est,pulada ·quiroQrafário de.- primeira e
na Constituição, vale dizer, segunda cl~s~e. Primeir~ clasde 12% no maximo ao ano.'Por- se é ~anqueiro.e o qUir6grafo
tanto, além desse aspecto a comum é exàt~mente.
·
que V. ExA faz alusão, de eso
sr.
c!Ci ' slibófa 'de
tarmos diante de um ato normativo de uma medida provis6ria Carvalho ~ Agora, deixa de ser
que favorece as instituições qui r6gra fo · , porque o qu 1 rócreditícias, vale dizer, os grafo tem o. sentido ordinário;
banqueiros, há esse aspecto de sémpre que houver, para o tiinconstitucionalidade.
Apro- tulo de crédito, _alguma espeveito o discurso de V.
ExA ci,a 1 í dade. a 1 guma g:arant i a espara dizer que,
COm relação tatal ou algum tratamento diao$ banqueiros, de cer~o modo ferente, ·
não
_ é
mais
a medida não me surpreende, quiró9rafo·-. Então, já cria ouporque tenho declaraçõe& · su- tra conCeitvação jurídica. Era.
cessivas de altas aUtoridades só·nissó Que eu quer·ia m~· ado Pa f s.
todas
d"i zendo
o dentrar um pouco mais, já que
seguinte:
"neste ano de 1990, fol tão fascinante a· tese trao Brasil não pagará juros aos Z~i da por V. EX a
credores. i nternac i oha is," Eso_ sr. N~ Maranhão.- P·errTii tesas declarações estão af nos
jornais,
tenho no meu .arqvivo me- V. Ex .li. um aparte? . .
·
várias delas.
"O Brasil
não
pagará juros. " Agora· as úl ti- . O SR.
MAURÍCIO CORRÊA - Com
mas notlcias que ·nos chegam, mUito pr.azer, nobre Senador
inclusive dos Estado.s· Unidos, N9y Maranhão.
dizem que o Governo brasileiro
Sr. Ney.Maranhão·- Senador
já admite pagar, este ano, a
titulo de jvros atraêados, de- Mauricio Corrêa, como lfder do
terminadas
importâncias..
De Gov~r~o~ .~.!'e~ta Casa, ·estgu oumodo que, com relação a essa vindo. com muita atenÍao,
o
politica do Governo. ou p Pre- pronuncjamento· de V. Ex refesidente da República está sen- réhte a eSsa medi cta · s.obr:-e
do iludido, ou o Presidente da concordatas. Sei perfeitamente
República está concordando co~ que •.. ne~ta casa~ v. Ex.t. é Sé;..

O
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0

~~~;1r:a dat~~oma~; 18~6~ po~~

tanto, da época do Impért6.
Foi féito com muita sapiência.

A QUestão colocada no art.
21 o - e agora já .fa 1 ando sobre
outra parte - é a seguinte: 11
• 0
representante do Min'istério púb1 ico, além das
-atribuições
expressas na
presente lei,
será ouvido
em toda ação proposta pela
massol) ou co.n:~ra esta ... -·"

Ai; está tudo bem porque isso
existe.
Caber-lhe-á o dever,
em qu~lquer fase do preces~- so,
ôe ·requerer o que for
·necessário aos
interesses
da ..Ju.sti"c;a, tendo o di r~f
to, em qualquer tempo,
de
examinar todos os livros.
papéis e atas relativos à
' .. fa 1 énc i a ou à concorda ta. ·,1
Aqui,
já é para pensar; do
jeito q~e está redigido,
o
membro do Ministério Público
pode entra~ nó eStabelecimento
comercial
e verificar, inclusive, os 11vros para todos os
fins que quiser, porque ampla
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-e~··.a delegação
que· se
1he
dá. Já existe a isenção na sua
do
participação como
fiscal
cun1primento da concordata e
até da fa 1 ênc i a_.

é

Há também- outras ~~iQências
que não existiam na
lel,
que
acho um pouco severas, mas admiti até que, discutidas.
poderíamos
permitir
que
continuassem.
Trata-se
da
presença de •• aud i to r 1 as r e 1 a~
tivas às demonstrações
fi nan.:-_
ceiras referidas no_ inciso anterior, elaboradas por_- audi tores
ou contadores - desde que
inexistentes aqueles na
local idade -. independentes e 1 egalmente habili_tados".(§
1J;:
V)

'

Ouer
dizer que, pára-serequere·r agora uma
concordata,vai
ser
uma
tortura,
P?iS,
a 1 ém desse prazo -·de
c1 nco
dias,-no regime atual, leva-se
a petição da concordata,
e ~
juiz a defere ou não._ Depois é
que se vai ouvir o Ministério·
Público.
Agora, o juiz recebe
a petição e somente 'daí a c i nco dias,
vencido o pr_azo do
Ministério Público,
é
que
acolherá ou
nãG o pedido de

concordata.

-Isso

quer

dizer

que haverá uma sOlUção entre a
data da_f?ntrad.fl na petição e

os _cindo dias que tem o_ Ministério Púb!ico.
Do _contrário,
como sera?
Sem os deferimentos, os
tftUlos
poderão
ser
protestados.
Enfim,
não
se
cumpre a _f_inalidade tel_eolór;ica - digam9s asSim_- dO r_emédio legal, que é a concOrdata.

presidência concederá Çl..'
vra a V. Exll
.

o

p;~n

a_-

Sr. Cid Sabóia de carvalho

-- -AQradeci_do-.·

-

·

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivã) -Nada mais havendo a tratar,
a presidência· déSiQn"a·
para a ses-são .extraqrd.inária_ a
re.ãl izar-se·--noje: ãs- iS ho.rãs
e 30 mínutos, ã_seguinte

Espero,
contudo, Senador Ney
Maranhão, _que V. Ex.ll. d1scuta o
ORDEM DO DIA
assunto com_ o
Presidente da
Replfbliéã; ·porque nã6-se
jusMATÉRIA A SER DE-CLARADA
tiftca,
neste momento_, emitir
medida provisória- para
dar
PRE~UDICI<DA
ma 1 s
juros a banque i r_os , con-trariando _
·o ~
texto
Projeto de
Lei do Senado n-12.
constitucional. O resto poderá 40, Oe .1989, de au_toria dó- Sevir através de proj_eto de lei,
nad~r L!9_opol do Peres, que-_ tli sEra o que tinha a dizer. Muito põ_e sobre o aproveitamento de
obrigado! (Muito bem!).
s_ervi dores de._ a-utarQuias- federa i s , de empr-esas púb 1 _i cas, de
sociedades de economia mista e
O Sr.. Cid Sabóia de Carvalho de_fundações públicas ~xtintas
--Sr. ·Presidente,- havia
me ou
dissolvidas,
e dá Outras
inscrito· ·para
fa 1 ar, mas não providências.
'
fui chamado pela Presidência.
O SR. PREstDENTE (Iram sára iO SR. PRESIDENTE (Irãm Sarai~ va)
Está
encerrada- ·a
va) --A _pr~~idência ·-_lamenta,_ sessão.
ma~
o prazo da
sessão.está
esgotado.
Na
sessãO
(CeVanta-se
a sess-Ao às
extraordinária,
a
seguir~
a
18 horas e 29 minutos._)

Ata da 189ª Sess_ão, ·em 22 de novembro de 1990
4 ªSessão Legislativa O rc!inária, da 48ª Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Iram Saraiva
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS· .. SRS .,
SENADORES'
Nabor Júnior
Áureo
Mello
Odacir
Soares
Amir Lando- Oziel Carneiro
-Antonio Luiz Maya- Cha-·
gas Rodrigues - Afonso __ Sancho- Cid Sabófa de Cê';\rva-1 ho
Mauro Benev.i des
Raimundo LJra Marco. Maciel
-" Ney Maranhão - Man--·
sueto de Lavor
Carlos
Lyra
João Nascimento Franci~co Rollemtierg --- Jutahy Ma~alhães- Ruy Bace-~
lar - Joao Calmon
Ronan
Tito
Maurício CorrêaSevero Gomes
_feLnando
Henri que Cardoso
Má r i .o.
Covas --Iram Saraiva Antônio Alves
Pompeu. de
Sousa Roberto Campos
Mareio Lacerda - Mendes Canale- Racnid Saldanha Der-·
zi
Wilson Marti~s- Af-fonso Camargo-- Márcio ·eerezoski
-Nelson WedekinAlberto Hoff.mann
José
Paulo Bisol.
- ----

PORTARIA DO DIRETOR~GERAL
.. NO 26, DE 1990

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va)- A lista de presença acusa o comparecjmento de 38 Srs.
·senadores.
HaVehdo número _reO ri; retor.:..Gera 1 do- Senado·
gimental,
declaro aberta a
FeOei"'al". no~- uso das
atribuiçõeS que
Jhe_confere o'. sessão.
__ . art .. 2&;3" da Resolúção
n-""
Sob·_ a pr•oteção de Deus, i ni58,
·de
1972,· _RegU1ament:o
Admínistrativo do
Senad9~ ciamos nossos trabalhos~
Federal__,
resolve designar·
Sobre a
mesa,
requerimento
_ os-~s-erVldores Marcos André
que vai ser 11do pe"lo Sr.
1~
·~dê "Melo, TécnicO LegislatfSecretário.
vo.., ·JoSé Luiz
de
Araújq;~
Técn:tcõ "Legislativo, Edval·
É _1 i do o seguinte
Ferreira s·nva, Técnico Le..:.- gislativo,
MarCos
José de·
campos L i ma..
Ana 11 sta
Le.REQUERI MENTó~· NO 450 , DE 1990
Qislativo e·Raünun·da de Ma·ria Ooudement Aimeida, Téc;;.·'
Requeremos ui-gênc i a. -noS t-ernico -·Legi-slativo·, todos do
alfnea c, do
Quadro· Cio- Senado · Federa 1 ; ·mos do art. 336,
pare-,_- sob a pre-s-1 dênc i a d9-: Regimento_ Jnter-no, para _o -Proprimeiro,- 1ntegrar-em a ·co"""·- jeto de Resolução
n-12.. 63/90,
m1 ssão- incumbi da da Tomad.a que a 1 ter·a
redação do art.
de_ Contas· dos· A lmoxari fado-s._ 65 do Regimento Interno.
- do Senado-~edera1, relativa
ao ·exercfClO de 1990-.
· ·- · Sa 1 a das- sessões. :l2 de no:..
vembro Oe 1990. Ney Maranhão - PRN:
Odac1r Soares ~
Senado ·F.edfira r, 21 g_e novemPFL;
Jutahy
Magalhães
bro · de
1990.
. .Jose Pass·ó~_
PSDB;. Cid .Sabóia de Carvalho
Porto,
rri reter-Geral.
PMDB;
Mauricio Corrêa.

'ª
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O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai- saraiva,_Presidente

-Pompeu

Antôn1o
va) - Ess~ requerimento será de Sousa,· Relator
vot:ado apos. a Or-dem do o·i a, ·na· Luiz Maya- ~reo Mello.
forma do art. 340,_ inciso II

do Regimento Interno. (Pausa.)

Sobre a
mesa • redação fi na'l
que va_1 ser lida pel-O sr.- 1J<.
Secretário.

É 1jda a seguinte

ANEXO AO

PAREC~R N~

376

OE 1990

---

o _senado Federa 1 decret·a:

(Da CoffiiSsão Diretora)

Art.
1S~
É 1nclufdo o cargo
efetivo de Fiscal
Ambiental,
de
nível
médio-,
na·-·carreira
1990.
Fi sca 1 i zação_ e- Inspec;ão,
do
A Comissão Di ret_ora apresenta QuadrO de Pessoal do Distrito
a redação ·ftna_l d_o_ Projeto ·ct_e Federal, com estrutura e venidênt fcos aos -dos deLei
do DF nJ:<. 57, __de 1990, qüe cimento
ena _ca_rgos efet_i vos nos
Qua-' mais ·caFgos de nfvel médio,
dres de Pessoal ~ue mencíona e
Art. 2S~ São criados no Quadro
dá o_u_tras pro v i dênc-i as.
de Pessoal do Distrito Federal
parte relativa _à Sec-re-taria
Sala de Reuniões da COmissão.
Cij§:ncia e
22 de hovembro á€-1990. -:-Iram do_ Meio Ambien-te,

Redação

de Let

do

final do Projeto
DF

n2

57,

Tecnologia e nos Quadros de
Pessoal do Instituto de Ecologia e Me1o Ambiente do Distri-to Federal - lEMA e- ~d-o - InSt-ituto de Ciência e Tecnologia
do Distrito Federal - ICT,
os
cargos efetivos nos quantitativos constantes do anexo a
esta _lei.

·cria càttJos efetivos nos
Quadros de Pessoal ~ue menArt. 3S~ os ocupantes do cargo
ciona
e
· dá - outras de Fiscal Ambiental, a que se

prov1 dênci as.

PARECER NO 376, DE 1990

de

ref~re
o art.
1 2 desta 1 e1,
$erao lo~ados no Instituto de
Ecologia -e Meio Ambiente do
Distrito Feder~l - ~E~A/ DF._
Art.
4S~ O Governador do Distrito federal baixará, por ato
própr'!_o, __ as atribuiÇões do
cargo de Fiscal Ambiental,
da
Carreira
Fiscalização
e
IAspeção.

Art.

5S~

Esta lei entra em vi-

gor na data de sua pub 1 i cação.

Art.
6A Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
de.

QUADRO

CARREIRA

Administraçilo
Pública
Quadro de Pe:lsoal do Distr.!.
to Federal
·F.f.Scalizaç.!o
e Inspeçllo

Quadro de Pessoa! do IEMA-OF
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Administração
Pública

Quadro de_ Pes-

Admi nistraçl.o

soal do ICT-bF

Pública

(le

1990)

CLASSE

QUAN'l'.

Analista dê Administ.raçao Pública

3•

13

'l'iCniCo de Administraça.o Pábli_Ca

J•

12

3•

30

Analisa, de Admini,!
traç.a:o Nblica

3•

18

'!lécnico de Administrâ.ção f\!Õlica

J•

09

Auxiliar de Admini_!
traçao )\ibl!ca

única

09

Analisi:Jl de Admini,!
traç.!lo i!\iblica

3•

19

Técnico dfe Administraç!.o 1\.tÜlica

J•

15

Auxilia:r de Admini.!_
traçlio l\llilica

única

12

CARGO

Fiscal Ambiental

J21bRIQDO~ONQRESSO NACIONAL tSeç!!o
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O SR.

PRESIDENTE ((Iram Sa-

ra i va)
o
pub-1 i caÇão.

~:rarecer

-\,-al

- --

à

m

A matéria vai aó arqUivo.

O SR. PRESIDENTE (Iram sarai-

vat- _P_as_sa-se à votação do
Sobre a mesa,
reqUerimentO Requer;mentó N.c: 450, de 1990,
que v a i ser 1 i do _pE!] Q__ !?_r:_.___ _:t:,. de urgência _lido no expedienSecretário
te; para o Projeto de Reso 1 ução nll. 63, de 1990. É lido e aprovado o seguinte
-6s srs. Senadores que o apre•
vam queiram permanecer sentaREQUERIMENTO NO 451, DE 1990
dos. (Pausa. J
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de pub 1 i caçã_o para i media ta -discussão e votação da
redação fi na 1 d_o Prój e to de
Lei do E>F n.c: n..c. 57,
de- 1990,
de iniciativa do Governãdor do
Distrito Federal,
qUécria
cargos efetivos nos quadros de
pessoal
que menciona- e
dá
providências.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1990. Pompeu de

Souza.

Em discussão.

(Pausa.)

Não havendo QU'§'f!l pe_ça_a pa_lavra. encerro a d1scussao,
Em votação.
os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram
_ permanecer
sentados. -(Pausa. )
Aprovada.

O projeto vai à sanção do Governador do Distrito Federa 1 ·•

O SR. PRESIDENTE (Irãin ·saraiPassa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
MATÉRIA A SER DECLARADA

PREJUDJCADA

._

matéria a que se refere o
requerimento será incluida na
Ordem_ do Di a_ .da segunda sessão
o~dlnária subseqOente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car~
valho

O . SR.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Aprovado o réguerimento;
passa-se à apreciaçao d~ redação final.

va) -

Ap_rC?~~do

Ao-

CID

SABÓIA DE CARVA-

LHO (PMDB_- CE. Pronuncia o
s.eguinte discurso.)_ --_sr. P_residente .. srs._Senadores,
procurarei
ser breve nesta mfnha
explanação,
mas não poderia
deixar de fazé~1a em face dos
ú 1 ti mos --ã_conteci mente-s.

Novembro de 1990
Casas: na Câmara dos DePUtados
e no Senado Federal.
Todo mundo Sabe que 85 Presidências das duas casas são
disputadas de comum -acordO com
todos os part-idos. Os candidatos são escolhidos primeiramente na bancada do partido
majoritário, que é quem indica
o nome do candidato à Presidência da Câmara ou à Pres i_dênci a do Senàdo e guarda-.se a
propor_cionaUdade para ·os demais -car-gos das respectivas
Mesas,
como t'ambém para as
Presidências das COmissões diversas
de uma ·e de outra
Câmara: a Câmara Alta e a Câmara Baixa.
Agora, tenta-se uma ampliação
reg i menta 1 , não ·que Se tente
modificar o Regimento, mas uma
interpretação falaciosa e
não
.autorizada democrat tcámente·. A
formação do b l_oço par 1 amentar
de"S_tiha-se
exclusivamente a
uma atividade· de- Plenário e a
proj eção m_á;x i ma é a indicação
dos membros de_ comissão.
E
pára aí.

Não_ há como, pelo funcionamento dO bloco parlamentar,
n~_Cãmara, seja no SenaV. ExAs, sabem que, como senador da RePúbl_ica,
levantei d_o, se inverter a del tberãção
uma questão_ de ordem, ainda popular que elegeu deputados
não reso·1 v 1 da p_e 1 a P_re_s i dênc i a que,. _agrupados em seus partipodem ser verificados
do
Senado,
respeitante aos dos,
para que saibamos qual a maior
blocos parlamentares.
força partidária na Câmara,
qual a maior força partidária
do
Senado Federal. Essas maioQueria eu, naquela oportunidade, que a Presidên~ia defi- res for~as _é que devem indicar
nisse as··cofiSeqOênCfas da for- ã Pres_ldência det uma e de .Q_t,Jmação_dos -blocos parlamenta- tra Casa. O bloco parlamentar
res,
inclusive a projeção do·s não pode substituir, em nenhumesmOs_ sobre
a
_existência ma _hipótt;lse,_ a deliberação das
urnas.
E uma atuação interna:
partidária_,
não é nem uma deliberação dos
parti dos em·- s 1 . A f armação dos
Hoje,
venho à_tribuna dizer blocos é uma deliberaçao das
.que fiz um levantamento com- repres""entações part 1 dar í as, e
pleto a respeito da existência isso se rest~inge à mecãnic~
.í nterna do Senado Federa 1 ou
desses blocos.
da Camara dos Deputados.
-~eja.

Já havfa conversado co_m o SeSr.
Presidente e Srs.
nador _Má_r-i o Covas, que é ~:~ma ·-Mas.
Projeto de Lei do Senado pessoa_·__ abso 1 utamente .i nteres- Senadores, estamos sabendo que
o
Presidente
da República d_eN~ 40, de 1989, de
autoria .-sada nessa temática, e S. _E_x_A
concordar
até dizia que nos sevs primei- cidfu que rião vai
do Senador Leopoldo Peres.
ros anos _de parlamentar.
fora que o Senado Federal tenha, na
que dispõe sobre o aproveitamento de servido~es de um verdadeiro engenhéíro. _na sua Presidência, uma pessoa de
Isso é uma interfeautarquias Federãis, de em- construção. de forças par 1 amen-- oposição.
tares exa tamente pela junção rência; é quérer fazer do Sepresas Públicas, de Socienado
um apêndice do Poder
pequenas parcelas para ob- Executivo.
dadês de EconOmia Mista e de
E vamos à luta! Não
de Fundações Públicas ex- ter um todo_ cons i deráve 1 no vamos adm i ti r 'i sso em nenhuma
tintas ou devolvidaS, e
dá Parlamento Nacional,
híp6tese!_ Não . Poderemos ·admi,outras Providências.
t i r de modo a 1 gum que o Gover--.
tenha
ingerência
Tudo_ isso __ é muito 1ouváveJ.' no federa_1
A Presidência, nos termos do Mas,
pa~a
dizer_ "só poderá pr-esidir
agora, Sr. Presidente. a
disposto
· no
B."rt. - - 33"4,
O S-enado Federa 1 quem -_sej"a ,S 1alfnea a do Regimento Interno, Nação tem ciência de que, a- tuacfOnfsta,
quem seja gove.re conforme o Parecer _n~ 347, través do bloco parlamentar, ni sta_, e .Deus nos acuda dE! que
de 1990, da ComisSão de Cons- tentar-s-e-á substitui r ã von- isso slgnifique também de quem
tituição, Justiça e Cidadania, tade do povo na Deliberação
declara• prejudicado o _Projeto tomada que resUlta na projeção Seja fisiológico, de quem seja
de Lei do Senado Federal
n~
dos partidos pela sua propor- subserviente, ·porque não posso
40, de 1989.
c1onalid~de
dentro das duas nem pensar nesta casa. d1rigida
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sob critérios de subserviência. porque isso seria a desfiguração
total do parlamento
brasileiro. Não __ é admissível
essa interferência, ela deve
ser de logo repudiada e, no
que me concerne,
no que me
compete, já estou._ expressando
o competente repúdio.
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conflito chamado oposição ou
situaçãO. A Mesa da C?mara é o
parlamentar é alguma coisa que poder sobre O pOOer. E um oro
presidenc.-ialismo_ tomou em- ganismo Que existe pare comanprestado do parlamentarismo. dar o trabalho parlamentar,
Maioria e
minoria são as ra- coro a i sen·çã9 suficiente per_a
zões de existência do bloCo não ser governo ou oposição.
parlamentar, são a origem, a Ela
não pode nascer dessa
gênese do bloco parlamentar, dicotomia. Tem que ser alguma
que,
necesSariamente,
são um _instrumento de ação co-isa
pertinente existénte, necessa- nasça da pr.ópr i a
campos i ção
o
Sr.
uutahy
Maga 1 hães riamente,
no
parlamentarismo.
que
a
vontade
popular fez e,
-Permite V. E~ 4 um ap~rte?
Até porque a· Pa-rlamentarismo é portanto. através do_ partido
co 1sa em que o _Governo político.
A co~trário sen~o é
O SR. CID SABÕIA DE CARVALHO asó1 guma
existe enquanto existir a possível
violentar toda uma
-Ouço v. E_x.c. com muito pra- maiot:'1a e ela for maior-ia-. Fo'i tradição,
fazendQ o seguinte:
zer,
Senador
Jutal':ly a partir- de 1960, com a i·ntro- organ1zo. não partidos, mas um
Magalhães.
dução do paf"-T8n'IEH~-tar-1 smo, em grupo· de senador-es e, no ins1961, gue a
expressão
"bloco tante em _que atingir, com ispart1dario" começa a se incor-- so, metade mais um, faz~se uma
O
Sr.
Uutahy
Magalhães porar aos regimentos
internos Mesa à
r-evelia de
todos os
-Rapidamente, gostaria apenas da Câmara e
do Senado para, partidoS, à revelia de blocos.
de deC:l arar a V. Ex.t., que a- num r:;Jrocesso contínuq de 'inS- a reve 1 i a de tudo,
porque s_e
borda esta questão, que -consi- tituição,
acabar por ser in- terá constituído, pela vontade
dero !Jma intervenção i ndébi ta corporada na Constituição de da maioria,
quebrando
tradido Exeéutivo nos. trabalhos do 1988. No meu entend_er J. a ex is- ções,
aquilo que, af1nal, reLegislativo e, principalmente, têncfa do bloco - e nao há ne- pr·esenta a única forma dessa
Sr __ Senador, que o
Presidente nhum mal _em o -GoVerno fazer ·um instituição poder Sobreviver.
da República pessoa1men_'te está o 1 oco~ mas cei-tanlen-te,
é Um A Mesa preside um ó~ão,
preprocurando cooptar senadores método condenado;
Ela não pode
se há fra- side um poder.
para esse bloco. Veja V. Ex_.i! o gueza de a·l g-uêm pass.ível
de ser o resultado,
a expressão
per-, go da ação que aí eStá. ·ser ali c i ado.- não há mal ne- de
· -ser
governo
ou
ser
Considero-que o direito,den·tr_o nhum que haja um bloco cie IT)ai- oposição. Tem _que ser alguma
das normas regi menta_i s,
das oria e um bloco de minoria; um coisa que se sttua acima desse
normas de praxe do Senado é_ da bloco ligado ao Governo e
um padrão de 1 ut~, _acima dessa
bancada majoritária, dentro de bloco .. l.igado à oposição. Até divergência, acima desse divicompromissos, incJ_ustve_de o_r- ~orque o grand_e divisor de sor de águas. Têm que t e r - e
dem moral, de ordem adminis- águas exis~ente _na vida 'parla- v01to_a insistir --aritmeticatrativa par-a a execução de mentar_ é ·o _ExE?cUt i v_o ... -E 9_1 e mente, feitos dois blocos.
Na
cer-tas determinações,
certas que divi_de e-m dois Qrandes Mesa.
muito difici11Tiétité,- ·não
pr-ovidências
que
se fazem b 1 ocos· ~~a--- a t~_ação
de
cada se •, terá. ?I
pro_leção
Qessa
necessárias aqui
no trabalho Parlamentar:
ou se e_Governo, propore;: _i o na 1 i da de.
Mas na o se
do _senado.
ou se é contra o -~overno.
Meu pode "inverter a hierar-quia dos
part 1 do.
em --deter-mi nada oca- cargos:
não· se pode fazer um
Mas,
ao partido maj_oritário sião, usou uma expressão,
eu president-e de _um bloco consticompete o- di rei to de ___apres~n- até
supus
e
afirmei tuído de um grupo de partidos
tar o seu candidato__ e não. é desn_eces._sár-fa, numa nota· pú- menores,
que acabam somando
admissivel essa tnterferência, blica ern que d_eu .ao fixar a mais,
invertendo a tradição.
que é dentro de i_nteresse de sua posição em relação ao -~ Mas é muito pio'r do que isso,
um partido majoritárjo,
em tual
Governo, quando ~e posl- sr·.
Sér'Ü3.dor.
Imagine que, se
termos numéricos em r-e·l ação ao cionou . _ como
iSso- fOsse poSsíVel, -nõ--- dia
~ oposiçã_g,
PMDB, e com o que não posso acrescentou; ... "todavia, nos s·eguínte o bl.oco se desfaz e, a
concordar. Pessoalmente, mani- exami nartlos qua 1 quer
assunto Mesa permanece.- Fica aqui 1 o
festo minha solidariedade a que
seja
do interesse do que é i nStftu_i ção" .Permanente lposição de v. ExA
País". Bloco. de situação e de isto .é._ partipo.
O
bloco e
opos i_ção não tem ~nada a v~ r transitório e vale para flexibi
1
fzar
a
·atuação
parlamentar.
O SR. CID SABÕIA DE CARVALHO com interesse do Pa1s. Eu _nao
.:.. Obrigado a v. ExA pela sol i- estou- aqui, nem alguém- ligado Quando se entra em assunto d_e
dariedade,
que me é muito im- ao Governo está aqui para vo- mérito de cónsc1êneia, não hã
tar contra o País. Embora al- quem possa fa1ar por um bloco.
portante nesta hora, porque eu guém li~ado ao Governo e.steja Suponha que aqui se forme um
não gostaria ·de ser uma voz
'"'
t
isolada. Sei que_o_s démocratas aqui. para estar po-liticamen e bloco -de oposição envolvendo
vocacion~dos
desta casa, seja com o Governo, eu esteja aqui PSDB, PMDB, PT, POT, PSB. Como
vot-ará
se o
tema for
qual for a legenda a·que per- para estar politicamente com a setençam,
os democratas por vo- oposição.
São
duas
coisas parlamentarismo? Será pDssfvel
caçao, os democratas que .se diferentes.
Mas o bloco de alguém como lfder- desse bloco
declaram assim por convicção, maioria e de minor-ia; o bloco falar por todoS ·os componentes
hão vão compactuar com esse de oposiçã:o e o bloco de si- do bloco, já que o meu partip 1 ano - de a nu 1 ação do Senado toação, _e 1 es não podem es ten- do, por exemplo, tem como ponFederal.
·der a sua exi_stência ao nfvel to programático o parlamentade influir, pelo menos em duas rismo -e outro partido pode
i nversam_ente,
o
coisas: as P~esidências de Co- ter,
o Sr. Mário Covas
·Concede- mi ssões e a. campos i ção da Me- presidencialismo? Em _assu.ntos
me V. Ex.t. um aparte?
sa,
no que· se refere a sua de consciênci-a como, por e·xema questão da pena de
hierarquia de valores. Havendo plo,
O SR. CID SABÕIA DE CARVALHO bloco, acaba por se projetar a morte~ o bloco é o instrumento
- Ouço V. E~A,
Senador Má ri 6 representação proporcional, na de agi-lização da
atividade
Covas, com muito prazer.
Com ele é goss_íMesa,
dos blocos. Mas a hie- parlamentar.
rarquia dos cargos, essa pode vel, em vez de seis -lídere_s
o Sr. Mário covas- Apenas· ficar alterada. E por que não 1 evantar~m para dizer si mbcn ..ifaço questão, ne_ste instante, se pode faz_er ass_im? Pela sim- camente na votação convenciode
invadir o· discurso de V. Ples razão de que a Mesa da· nal,
tradicional,
o
votO de
ExA para assegurar a minha to- Câmara não se imiscUi • não ·se cada um deles, um único líder
tal
concordância com as pala- mete,
não conflita com esse falando por todo esse agrupav.ra.s de V. EXA Como tantas outrãs,
a
instituição do blpco

r

Sexta-feira 23

_DIÁlUO DO mNGRESSO.NACIÓNAL (Seção

menta definir essa posição, e
um único lfder de oposição
fala. Mas ele não pode ser o
instrumento de vilipêndio, Q
instrumento de deformação,
o
instrumento de quebra de uma

m
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"A Emenda Constitucional n.J:I.
ingerência em outro, um· poder
ficando como uma verdadeira 4, que instituiu no Brasil o
sucursal do outro.
Governo
parl am·eri"tar-,
tornou
imperativa a_ modificação do
Iffiagine o Poder Judiciário a regi mente - i nt·erno do Senado
depender do Legislativo ou a Federal, a fim de adaptá-lo às
tradição, que, afinal. além de depender do Executivo! Imagine peculiaridades
do
novo
ser uma tradição,
é alguma o E.>..<.ecut i vo dependendo do _L_ e-_ sistema.
co f sa que traduz., que repre- s;Jislativo inteiramente!
Pois
senta concretamente, afinal, a lm·agtn~__o Legislativo a depen.. ·-· .-.-.• -... ··~-- .. .-.>--. ,---...•. -.
razão de ser da nossa existên- der --ao Executivo. pr i nc1 pa 1cia
e distrib~jção segundo ment·e em momentos da mais proA competência dada a ·esta
parti dos po 1 f ti cos. __ . A repre-_ ~unda arbitrªriedade!
Casa para indicar o Presidente
sentação do desejo- popular:
do Conselho de_Ministros quanessa e a maior forma. E quando
Eu até n9m gostei-quando o do a Câmara dos Deputados teela nasce da vontade do Exeçu- Presid~nte disse que não dá a nha, por três vezes, recusadO
t i vo, co_rre-se __o r 1sco de- uma outra face, porque dar a outra os nomes propostos pelo presiviolência inominável, corre-se face é um dos mais. belos prin- dente da República; a faculdao risco de uma ing~rência que cípios cristãos que conhece- de de se opor à composição do
o Executivo - quando ouço di- mos. E a Nação_ brasileira é conselho aprovada pela outra
zer "quem bater, 1eva",
"este_ tipicamente cristã.
casa; a transferência para o
Governo nunca vfrará a oUtra
pres 1 dente do cdnse 1 h o prerr-o-face"- nunca admitiria que o
O Presidente fez essa decla- gativas até então pertencentes
Legislativo tivesse no Execu- ração no exterior._ Se chega ao presidente da República e_o
tivo; é absolutamente impossf- aqui,
não é bem entendida. Há direito assegurado ao presivel ~ _pela existência de um uma tendência muito grande da dente do conselho, aos minisExecutivo,
por
via
de noss;:; CL!ltur.a, da_ nossa fé, do tros e aos subsecretários ae
conseqüência de _um bloco que nosso humanismo de ter na fi- estado
de part-rcl-parem das
apóia o Executivo, se usa esse losofja de Cristo aquflo que discussões em q_ua 1 quer dos ra-.
instrumento para quebrar uma pelo·menos desejaríamos fazer. mos do Congresso Nacional não
tradição e para criar uma de- Podemos até não fazer, mas de- podiam deixar de ter. na nossa
pendência real
ou ·aparente, sejaríamos ser capaz de faz~- 1 e i
interna. as correspondisri~
não importa,
uma ctepe:nctência 1 o__
tes normas reguladoras.
da Mesa do Senado, ·da Mesa do
Congresso
em
relação
ao
Era o qUe tinha a dizer. Sr.
Executivo. Por isso v. Ex 4 te- Presidente. (Muito bem!)
nha a certeza de que contará
Quanto_ ao art. 59, estendeucom a total adesão desse seu
DOCUMENTOS A Ol.JE 'SE REFE- se aos lfder.es de blocos conscompanheir-o à
tese . __que vem
para determinada oRE O SR. CID SABOI A DE CAR.- tituídos
defenden"do.
-VALHO EM SEU PRONUNCIAMEN- t'íentação política a p-rerrogaTO:--~tiva ja assegurada aos líderes
O SR. CIO SABÓIA CE CARVALHO
da maioria e da minoria,
de
- Obrigado a V. Ex-.!1.- pelo aparusarem da palavra para declate que inclusive diz melhor do EMENDA CONSTITUCIONAL N" 4/61
ração de natu~eza lnadiável,
que eu diria o pensamento que
em __ qualquer 'fase da sessão,
me trouxe aqui
à tribuna do
mesmo em curso de votação.
Ato AdiCional
Senado
Federal.
Até
acho
Aumentou-se o prazo de quinze
dlspensável
prossegufr e; -éfspara
vinte
minutos+lkst;.
SISTE-MA PARLAMENTAR
sim, vou requerer à Presidên(OCN-II- de 7-12-61)
c_i a que incor-pore ao meu di sPromulgada em 2-9-61
curso as notas que eu __ tro_u_xe_
RESOLUÇÃO N" 3/63
aqui e que comprovam a afirmat 1v a de V.
Ex.t._ . Na verdade, R~gimento: Resolução n~ 76/61
Projeto de Res1_uçáo r;.l:l. 2/63_
tudo nasceu da Emenda Constitucional nQ 4, de 1961,
onde
"Readapta o regimento· ao novo
Projeto
de
Resolução
n ..l:l.
há aquele ato. adic.io_nal, do 68/61: ".A1_tera o Regimento In- regime presidencial de governo
sistema parlamentarista, houve terno do Senado Federal..-.
e dá outras providências." aquela promu1Qação de 2 de setembro, de 1961, até que tiveMantém o bloco com a nOva reAp~rece
__o Bloco consti tuíct·O
mos o Regimento do s,nado de- para d~-:ter'minada . orientação daÇão dada ·ao ·art. S7:
vidamente mod1ffcado para a- po 1 í ti ca,
nos termos do art..
tender
ao
regime
"Art. 57 Terão lfd~re~:
parlamentarlsta. A existência 59'
1~ as fepresentações partido bloco foi
para o regime
"Art .. 59. A~s 1 f deres dã ma i o-.
parlamentarista ser atendiçlo ria, da minoria e de Blocos dárias;
inteiramente no senado. v. ExA constituídos para determtnada
tem
toda-·
razão
na
sua orientação pol ftica é
2 -_os blocos __ em que se agrul ;-cito
colocação.
Não
a_dianta us<!Lr da palavra, em qua 1 quer parem
as
representações
alongar-se,
arnbos,
acredito, fase da sessão, mesmo em curso partidárias p~rª_ determinada
fomos
clarissimos no· nosso de. votação, pelo prazo de vin--- orientação polltica.
e viceponto de Vista.
Resta deixar te minutos, para declaração de líderes quando se compuserem,
uma
voz de alerta para a natureza inadiável.'*
no mínimo, de dois m~mbros. ·
Nação. O Presidente pode não
dar a outra f.ace; o Presidente
§
1.J:I. A Constitu1ção dos bloJUSTIFICAÇi:J 'DO PROJETO
pode bater forte;
pode dizer
cos parti dá ri os deverá se.r co-:..
"quem dá,
leva"; ·'podé fazer_
municada à Mesa nas 24 horas
todas as afirmativás, ,até de -·(Feita pela comissãO especii que a elas se seguirem ou no
lutador de Karatê; mas a demo- de revisão do regimento, inte- dia subseqüente à instalação
cracia é ma1s forte do que Qrada pe 1 o!> Senadores Meneze_s da
sessão
legislativa
todo esse palavreado, a demo- Pimente1 - Presidente, Daniel ordinária.
- Relator, Heriba1do
cracia é mais .forte do qÜe tu- Krieger
Gaspar
§
2Q A indicação dos líderes
dO,
e e1a é Que deve ser pre- Vieira, Lin~ Teixeira.
Ar-gemi ro
de e vice-l~deres será ~eita em
servada aqui·. E não há demc- 1 Vel 1 oso , e
- documento subscrito:
cracia com· um poder fazendo F1gueirêdo):
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dos membros

partidárias,

1:

na

b) pelos lideres das bancadas
integrantes do bloco, na do nA

2 ..

§
3~
A comunicação de que
trata o § 2Q será encaminhaca
à mesa nas 24 horas que se seguirem à instalação da sessão
legislativa ordinária.
§
4~
As que não se filiarem
aos blocos part1dários serão
consideradas isoladamente para
os efeitos do art. 27."

RESOLUÇÃO N" 6/64
Altera

o regimento do Senado

Federal, da-ndo __ Nova__ Redação ao

inciso IV, a.2. do

art~

15.

Art. 15 o senador poderá fazer uso da palavra:
11

- em qualquer fase da ses-

são,. se 1 í der da
ma i o r i a,
da
minoria ou de bld'Co pãrlamen-

tar, pelo prazo de vinte minu-

tos,

de acordo com o_ disposto

no art. 59;

·

IV- na discussão de qualquer
pr-oposição:·
a.2 até uma hora, de uma ou
duas vezes. se autor,
relator
da matéria, líder de bloco ou
seu delegado:

E acrescenta dispositivo ao
titulo IV~ dos líderes-. f i cando ·a matéria redigida nos
termos seguintes:
"Art. 57. Terão Líderes:
1

As

partidárias;

repr:esenta,ções

2 - Os blocos em que se agruparem
as
representações
partidárias para determinada
orientação política~ e ViceLfderes, quando se compuserem,
no mínimo, de dois membros.
§
1~ A constituição dos blocos partidári-os deverá ser ·comunicada à Mesa nas 24 horas
que a elas se seguirem ou no
dia subseqüente à instalação
da
Sessão
Legislat1va
Ordinária.
§

2·~- A indicação doS Líderes

e Vice-Lideres será feita
documehto subscrito:

em

a) pela maioria dos membros
das bancadas partidáras, na
hipótese do nA 1;

b) pelos Líderes das bancadas
integrantes do Bloco, na do nA

2.
§
3A A .comunicação de que
trata o § 2A será ençaminhada
à Mesa nas 24 horas que se segúirem à instalação da Sessão
Legislativa Or_djnária.
§
4~ As representações Qúe
não se filiarem aos blocos
partidários serão consideradas
isoladamente para- os efeitos
do art. 72.
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EMENDA NA 2
Dê-se ao_ art. 1_SI. do Projeto
de Reso l,u_ção. nA- ..S0/88 -·a segui nte re_dação:
"Ar-f.
1.cz O art. 64 do Regimente Inter-oo do Senado FedéT:'a1
p-assa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 64. A Mãioria, a Minoria, os blocos---Parlamentares e
as represe~tações partidárias
terão,_ L i deres e Vice-L i deres.

Art.
58. É da competência de
§ 1A Poderão, ·ai.nda; o Gáver.Líder de Partido, além dé ou- no
e a · Opos fção i .ndi ca·r os
tras atribuições regimentais, r-espectivos
Líderes.
indicar os representantes das
respectivas agremiações. nas
§
2..cz
A
frid
1 cação' -dos L i deres
comissões.
será feita ao iniciar-se cáda
Parágrafo único. Ause_nte ou Sessão Legislativa, em docuimpedido o L.fder as suas atri- mento _subscrito:
buições serão exercidas pelo
a) pela
maioria dos membrOs
Vice-Lider.
da respectiva bancada, quanto
à--;
ndi
cação
de Líder de repreArt. ·ss. Aos Líderes di Maior-ia, _da Minoria e de blocos senta_ç_ãO- particjária; const i_ tu r dos para determ_i nada
orientação política_ é .1 feito
b) pelos Líderes das _repreusar da palavra, em qualquer sentações partidárias coligafase da sessão, mesmo em curso das, quanto à indicação dos
de votação, ·pelo prazo de ytn- Lideres da Maioria, da Minoria
te minutos. para declaração de e _da Oposição;
natureza inadiável.
c) pela
maio.ria dos membr-Os
§
1A Igual-_faqui~ade é asse- das bancadas pa~tidárias ou
gurada aos 1..1 der_es de_ bancadas pelos Líder?s das representapartidáf-fas- compost-as de 10 ções partidárias, quanto à 'in(dez) ou _mais senadores.
dicaçãQ. _dos _L:,ídere,s dos blp_ç9s
parlamentares.
§
2A_ o uso da_palaVra-. nas
hipóteses prev}stas- nes-te . ar• . 3~ o -Líder do GOverno
tigo e no paragrafo anter1or,
pode ser delegado, uma vez por deverá ser indiCêldo_ pelo Pr·esemana, mediante comunicação sidente da Repúb-1 ica
escrita à Mesa, a qualquer dos
liderados.
§
4A Os Vice-Líderes serão
indicados pelos
respectivos
§ 3A- o disposto neste artigo Líder és no prazo· de 24 horas
e nos parágrafos anteriores da indicação de~t~~·
não se aplicará durante o te-mpo correspohdenté à" Ordem do
,
Dia em _que figure matéria em § 5.cz A consti-tuiÇão de bloCos
regime de urgência, salvo pro- parlamentares formado_s por rehunciamento sobre proposição presentações partidárias_agrude 1 a constante.
padas par-a determinada_ o r i enta.ção pdl í ti ca d_e\Lerá ser co-Art. 59-A Éxei-cerá as funÇões mun'lcadã à inesa nas 24 horas
de Líder do Gover-no o senador que a ela -se segulrem ou no
incumbido pelo Presidente da ·dia subseqüente à instalação
República de dar conhecimento o:a
_Sessão
- LegislatJva
ao Senado do ponto de vista do Ordiná~ia.
Executivo sobre as matér--ias em
curso - na Casa e sobré os as§
sR A indicação dos Líderes
suntos de seu interesse.
doS blocos parlamentares se~á
encaminhada
à Mesa nas 24 hoParágrafO único. o- L-íder- do r-as que se segui
rem à insta 1 aGOverno terá as mesmas ~rerr-o ção
da Sessã_C? Legi ~ 1ati v a~
gativas dos Líd~res de Bloco."
Desaparece
a Liderança
,C_om a
Resolução

b 1 oç;o

§
7~
Os Vice-Líderes serão
ífldfCà:dcis-, à Mesa. peloS res~
p~ctivos
Líderes no-prazo de
de 24 horas da indicação
destes.
n•

93/70.

A-rt.
2A Estã r-esolução entra
:Na aprec fação do Projeto de em vigor na data
de
sua
Resolução nA- 80/88 que deu pub 1 i _cação.
origem à Resotução n~ 47/63 o Senador Maurício corrêa aArt. 3A Revogam-se
dispopresentou a seguinte Emenda: - sições em contrário."

·as
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Se-

Uustificação
e dá outrã.s provtdénci as",
o
I_- Se_ L fde·r-. uma vez pÕr.
A presente emenda tem por ob-_ Senador_ MartinS Fi 1 ho" apresen- mana, após _ a -_Ordem - dõ _ Di a,
tou
as
se-gu-i
r~tes
Emendas
à
pelo
prazo -de 30 (trint"a) mr..:
jet1vo a atual1zação,
que se
nutos (art. 66);
- ----- .- .. :faz
necessária,
do Regimento pr9posi-ção:
Interno do
Senado
Federal
EMENDA
N.Q.
2
I
I
..,...-Se
.Líde-r_da
Maiori.::l, da
(Resolução
n~ 92/70), em face
Minoria_ oü d_e Bloco ... em qt,Jalda dinâmica da politica brasiDê-Se aos incisos I e rr dó ql,l_é-r -Tast;; r;:l_â -sessão, pe 1 o praleira,
que se tem manifestado
zo de 1 o (dez)
mi nu tos,. _ para
por meio da formação de novos art. 16 a __ seguinte redação:
d.ecla_ração
de
natureza·
partidos políticos e da rees"I
--Se
Lidéi-,umavez
p-or
;·ria:di.ãvel:
de
im-ediato
intetruturação de antigas agremiase!l'lana,_ êlPÓS __ !;!_Ordem_ do_ Dia,
resse • -da _. réspect i
1 ; nha
ções parti dá r i as.
-·
pelo prazo de·3o (trinta) mi- partidaria (art. 67);
- - - __
Com este escopo, a proposição nutos ( art. 66);
; -""''='- ~ • ·-· -· •.• ,,...,.._~..------. -. =~ -.---..--..-.-.: ~ - - ·
que ora apresentamos juridiciSe Líder da Maioria, da
za uma prática de fato no Par- II
"Art. 67. os Líderes da .MaTO1 amento bras i 1 e iro •- qua 1
seja Minoria ou de Bloco, ·em qua_la
da
formação
de blocos quer _fase. da Sessão, pelo pra- ria, da Minoria oD ae Bloco,
zo
de
1
O
Cdez)
minutos,
para
poderão
usar: da palavra, em
partidários
em
razão
de
_de
natureza qualquer fase da sessãõ";- Salvo
identidade de orientação dos declaração
inadiável,
de
imediato
fntequando
_e_m
cur_$0
dê vo_taç.ão-,"
partidos que os compõem. {DCN
resse
da
respectJva
1 inha:
p.e_lo, prazo -de 10
(de-z
ri'i1nu~
- I I , 29-6-88- pág. 1 .943)
partidária· (art. 67)." _- ·
t.os, -pa-ra· declaração _TnadfáVel
de imediato interesse da:-:-re-sO Senador Cid Sabóia emitiu
..JUstif-icação _
p_ect.1va 1 inha partiçiár-ia.
parecer contrário à Emenda nos
seguintes termos;
o_ p--b-ojetb pe'"r~ite. ·o- uso da
Parágr-afo ~LÚ~-f~~- ·a dlS-po-Stõ
"A Emenda n~ 2, de autoría do pa~l'avra pelas Lidera:nç.as
ape:-_ neste artiQo não . se aplicará
eminente Senador Maur_fci o Cor- náS após··-a Ordeffl do Dia. A
durarrte a apreçiação·_d_e matérêa,
pretende criar os blocos· menda estabelece principio
já
ri~
em~" r~gfme __ de_ Lir:gência,
parlamentares a serem integra- consagrado no Regimento que dá
salvo para niahffestação ·sobre:
dos
pelas
_representações prerrogativa· ao Líder para faesta." (DCN..:.. II de 2-4-8-88
partidárias agrupadas.
zer.
em qua 1 quer fase d.a Se_sPág. 2. 1 56)
são_, . comunicação de .na tu reza
• Em que pese a nobre i nte-nç:ão i nad 1 áve 1 . : Re_d_uz-'--- ~_ntr_e:tanto_, _ · O SR. PRE_SIOENTE -( lram Sara 1do ilustre autor,
no
sent1do o_ prazo atual pel_a metade
(de va)- Ainda há. oradores .i.rls_de agrupar formalmente repre- 2-0 para 10 minutos-) e, ccin_si_:..
cr-i"tos para falar na prese11_te
p1ural idade
sessão-.----- ---- - -~~- -s~ntantes de di versos par·ti dos derando _______ :a -_
em torno
de determinadas a- partidária, es_tende essa prer~
ções,
a
instituciOnali:ZãÇ.ãó ro!;l'a t 1 v a apenas .aos Líderes dã.
Concedo a
pa 1 avra
ão' -noore·
dos bloco-s
parlamentares· ·no· Ma1oria,
da- Minoria e
de Se_n~dor Ne:y Mac_anhão. (Pausa_._)_
quadro
polf~ico-partidário Bloco_~ (DCNII,
18-6-85
brasileiro parece-nos
inviá- Pág. 1 .837)
S.
Ex.l:.
não se encont'nr -m::ri s
vel.
no plen~rfo.
EMENDA N:" 3
A própria fluidez dos fins
propostos dos _citados
blocos
:- cot-lce_do e pa 1 a'V't_a _ao __nOPt_e
- não aconselha
a aprovação dã Qê-se _a- seguinte r.~daç.ão aos Senador Ne 1 son_ Wedek i n. -artiQOS 66 e 67-, maritldo, des_~
Emenda.
·
te ultimo, o ps-rá'g_r:afo_ únicq.
_O SR._. NELSON WEDEKlN (PDT I nobstante a procedênd a da
se._~p·ronunci a_
_o
segLii nte-·
"Art. 56. Aos Lideres é líc_imatéria, quanto ao mérito, endiscurso_:) __ -- sr. Pr·es; dente.
to·
usar
da
pa"'1áV·ra.-·
mediante
tendemos que sua
aprovayão,
Srs. Senab'or·es, este "fi n-a 1 :oenos termos propost_os, impllca- inscr1.ção,_ uma _vez por semana,.
século tem.-se mo~tradq pr6dtgp
r~a
uma excessiya formação ge após i Ordem (iõ D_ia~, p(:!JO. p.ra-:_ na uníversa 1 i zaçao de- ·gr'avl s1 1de ranças. E fet 1 vamente, - na o zo de 30 __ (trinta} tninutos, po- -s-1mos
probl-emas s_óCio· faz senti do 1 ógi co e prático_ a denç:lo_ d_el_egá'-la .a _q~a1Qüer: dé econõmicos. A questão da pojustaposição de Lideres
da seus 1 i derados, a través de co;;.
breza drástico- refleXo de um
·
Maioria e Minoria em atuação munjcação esçrita à Mesa.
processo desigua) e excl'udente
simultânea com as
Liderança_s
de
desenvo1 v i mente ~ m·a ter i a 1
Art~.
·s7~-~ÕsL
fcteres
·.da
Ma
J
o_do Governo e da Oposição. Basde:s soei edades.- ve'in -r=eceoendb
ta a existência
destas.-- além ria, da Minoria_ 9_t.L de~-- Blo_ço especi a-1
atenç"ão- pó r parte de
pa_lavra_, em espec 1 a 1 i stas ..
das
que forem indicadas pelas poderão usar da
--- --,qua1quer
fase
da
sessão,
salvo
representações
partidárias,
para
que todos
os segmentos e~- c~rso de votac~o. pelo praAssistimos, nos últimos anos,
mi nu tos.,.
para à multipl'fcação ·de
representativos na Casa fiquem zo de 1 o (dez)
trabalho's
1nad_i áVe1
de i mesob lideranças suficientemente declaração
de
investfgação científica em
abrangentes
e
legitimamente diato in~eresse da r~spectf~a
torno do
tema.
TéCnicos
de
linha partidária.''
! ndi cadas.
todo o: mundo-_ particu1armente
ãqUeles vinculados a 1nstituiAssim,
opinamos pela aprovações
e .organismos fnternacio~u_st; fi cação
ção do presente- Pr'oj e to
e .da
n_a_; s - unem
setus __ esforços e
Emenda n~ 1, rejeitada a Emenapri
mor_arn
metodol O'g 1 aS na busA emenda complementa aquelã
d? n.Q 2. "
apresentada aos itens I
e
II ca de .Dfn - quaçlro gl_obal __ q~e.
identific~dQ.e caLacter1zando
do art. 16.
(DCN
II, -f2-8-88
Págs.
a p_ob__reza em suas_ tnúL.:t.iplas
2.o8_g e .2.oso)
formas, possa apontar_ alterna-tiva~"viáveis
para
sua
n.2 49/88,
Com a
Resolução
superação. ·
As
emendas
foram aprovadas.
volta o _ReQi mente a prever
a passando os arts.---16 e
67
do
f.igura do Bloco.
o certo é_cfue_há üma-_cresCeri~
Regimento Interno a ter a se~
te e renovada preo'""cup?J.ção"- - em
guinte redação:
Ao ser apreci-~do _o Projeto 'cte
t-orno .-desse
assu_nto.
Mesmo
Resolução n~ 17, de 1985,
que
".o.rt. .1 6 .. ·o.:. Senador poderá porque a --existência de muftos
"d 1spõe sobre. o uso. da- pa 1avra faz~r __ t,Jso da palavra:
países . e
çie mi 1hões- -de-. seres

va

r-

e-
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r1go~osamente

margina-

do processo de desen-

volvimento· económico é algo
que afronta a própria noção de

dignidade.

Nesse sentido, deve ser destacada a atuação da Organização das Nações Unidas, sobre-

tudo de seus órgãos especial 1--

zados no trato das questões
econQmicas e sociais. Os estudos descritivos e analíticos
por eles produzidos são fontes
seguras para a compreensão do
problema e sinalizadores das
ações que devem ser encetàdas
para equacioná-lo.
-

É o que ·têm feito, por exemplo, o Programa das Nações V~
nidas para o Desenvolvimento.PNUD, o Banco Mundial, a Organização Mundial de ·Saúde OMS. a OrganizaçãO cte Cooperação e Desenvolvi mente E_conômiOrganfzação das
Nações Unidas para a Ãlimenta-

co- OCDE, a

ção e a Agricultura -

FAO,

o

fundo das Nações Unidas para a
Infância- Unicef, entre
tantos outros.

Se não há" como es~antOtear urria
realidade que se apresentapedramática_
sob
qualquer
ângulo de análise,
outro caminho não resta que
não a busca de um efetivd conhecimento de suas or-igens e
de sua dimensão. Neste caso, a
História é instrumento insUbstituív_el para q_uem, como_ nós,
acredita, como Mãrio de' Andrade·, que
"o passado é
1 i ção
para
ser meditada,
não para
reproduz if" .
· ·
ri gosamente

~q
mundo. em que hoje .~i vemos
e, em boa medida,
resultado
das transformações estruturais
ocorridas no seculo XIX, muito
especialmente em sua segunda
metade. _c_om efe'ito,- ·a vertigi-nosa aceleração __ do processo
produtivo_ daquele
momento,.
possibi 1 i tada pela· i n.cessante
aplicação_ da ciência à
indústria - que mu i_tos denominam de
Segunda Revolução_ In0~stria1 ·tornou hegem6n_ico o
sistema
cap1ta1is.tâ e fez_do'~eXpansio
nlsmo
imperialista,
condição
necessária · ao
Seu - ma i o r
desenvolvimento.

A Conferência de Berlim, em
1883, simt:::loli_zou, com· perfeição,
a, nova era que, pren_un_ci ada ha a 1gumas decadas,
ad-quiria
agora
contornos
definitivos. As poté6çiã:s -- i"l1-dustrializadas da
Europa,
a
partir de sua ótlca e em função de seus interesses, acertavam a partilha do continente
africano.,· Respeitadas algumas
diferenças.
era uma atitude
semelhante, a ql,le se tomara em
relação à Asia e,
com maior
sutileza.
o mesmo quadro de
exploração que incidia sobre a
América Latina.
o

--
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A
lógica do çapital exigi8 a
univer-sal iza_ção do_ Capital ismO.
Assim, as áreas periféricas do slstema
eram por ele
absorvidas. __ com a
definição
do's papéis- a serem repr-esentados:
fornecimento de matériaprima, consumo _de proputqs industri.a.l.i4.a.dQ.s,
exército de
mão-de-obra abundante e barata,
área propícia ao investimento dos capi :tais __ e~cedentes
dos centrq_s nucle_i;J.res do s_istema, etc._-·
,_;
_,_~_,_ ...--'-~·-

mas constatações
intrigantes.
Em
primeiro lugar·, não é mais
possfvel -genera 1 i·zar- o QUadro
de pobreza entre os países do
chamado "mundo subdesenvolvido'' .. ou "em via de desenvolvimento" . A d$cada de 1 980,
pOr
muitos cons;-derada uma 11 década
perdida", não o foi para todos
os países:
alguns desses enc.ontraram formas aOequadas Po!!l:ra,
ao menos, minimizarem as
gritantes _d_istorções até então
e_>Çi stent.es.

É bem PrOVáV~T,' sr-, P_residente, srs .. Senadores, que o
e~
feti t_o .. Jna_is~pe'r'y?rso __ çfa éição
mundial do_·_ imperial 'ismo
tenha
si do a a 1 i anç_a_ engendrada entre seu~ agente_s e
as
elites
períf"ériCas -___lo.._c_a_is.
O sé..cul O
XX - e em especial
o perfodo
posterior _a
Segunda
Guerra
Mundial .... _r)os_ dá exemplos concretos d;e como, vma_ aliança
dessa natureza_·tem impedido as
transformações .sQCi.ais e.,. as-

· t nfe 11 zmente,
no
-entanto,_
para
os
pafSes
latinoamericanos e para os africanos
situados .3.0 $Ul do Saara,
OS
anos
representaram um flagrante .retrocesso. Se, a_ par-tfr
do êxito apresentado por
países asiáticos, compatibilizando
conquistas económicas
com avanço
~oci a 1..
pode-se
Rrojetar ·uma diminuição dos
ind1ces de pobreza num futuro
pr6xt mo, .o. mesmo ·não ocorre
com a Am~rica Latina e
a região áfr_tcana aqui citada.

sj m,

pr~~et•vaOo. e~1;rutUras

nacrônicas ·_e infQuas. ·

a-

Ern Verct~cte:,- a
obséS_sã_o em
manter intacta uma situação de_
privilégios
faz com __ que__ ess_as
mi no ri as
dominantes .em
seus
resPectivos pafs_es se subordlnem ao capital
internacional,
d~le
recebendo_ o
.devi_c:t.o:
amparo.- OQu_antas tentat i y_as _de
reformas·-- soc_i a is . não
for:am
brutalmente _1nter~ompidas pela
União dos~interess~s_interna
ci o na is com as e 1 i tes _ 1 oca ts~
Para
ficarmos apenas com o exemplo da A.mér:i_c;a_,Latina~ .tal::vez
seja essa a pista,mais .e1-ucidativ_a~ para compreender
o
que oco_rreu com_ o B_ras i 1 , em
1964 ,
CO!fl
a __ A r9ent i na,
em
1966,
e com o:ÇtJl,l~. ,em 19.73.
.As
1njusti-ç_a.S soc-iaj~-~~deri~
vadas de uma ~eStrutura
e_conô:l!lica.desigualmente des_envolvida é- ass_ent.adà
no concentra-.
cionis_mo.'; __ são__. __ p-9iS_. 1:1istçr.!:-;
camente c-onstrUldas .. :. Expllca.las pela ética" de uma ,pretensa
"ordem natural", pela "vontade
divina" _óu_ pela "imu:tabi 1 idade
áa:-t~TS-t_Qr_ i_i:\" S.Oa,.
corno fa 1 so_,
al_~m
de_ ütjustificável sob· o
po-nto de v--rsta ético"'"__-,
. -'creio na pe~tin_ênc1a e_ ha a:_
deguação desses pressupostos
teoric_os para a compreensão do
·tempo preSente,
da
r:.ea 11 da de
que vivemos.
Eles
funcionam
como
um
.. referenc1 a 1
de
aná 1 i se.
sobre·tu-do
agora;
quando temos acesso a .. diversos
trabalhos_ de
i negá v e 1 peso e
que retratam,
com perfeição-.
um quadro gene r a 1 i zaqq _de mi-.
séria
que,
sendo ·Universal,
qonfere ao nosso- País um incó~
modo lugar de destaque.
-Oueridb f.az-emo-s_ a junção_entre
o último- Relatório- *'nual
do
Banco Mundial
e
o Relatório
sobre Desenvolvimento Humano
Qo. PNUD/ONU,- chegamos a algu-

ao

Enquarito o
Le_st·e aSf-eãtico
cresceu a uma ,___ taxa .. anua 1 - d.e

8,4% e o SUl dó contfnente conheceu um cresciment_o de 5,5%,

e.-

América t.:i:ft i fiêCCóiij {, 6% e a
Africa com 1% tiveram um cresC-l mente. bem i Qfer 1qr_. aq_ a~,J_men.
t_o. d.a p_opo 1 ~çao. . ~a 1. s
grave,
muito . mais grave, _e o_ resultado que os .elementQs._,qual itati-:
vos co11ter:-iram à pe_sqUisa:
AQui , ,c.hegamoS
ao ponto ct:ucial
de meu pron~nclaméftto:
LOnQe está
c tempo em que se
adm1t1a co·mo cr1téri-o de desenvolvimento econômico a existência de
elevado .Pr-oduto
lnte.r~no ~Br.l!to _QU _de e_xpr~ssiva
renda· per capita. Tais- indicadores, , ma 1 grado, sua i mportân":'
cei_a, _s.ã.o _i_nsu'fi-ç.ient-es pat;'a a.
correta
aterl_çao da quall.dade
de. vida das soctecladas.
Chamo a
atenção de V. Ex~s
para o ·fato de q_ue o
simples
a'tend i mente
das necess i dadas
básicas do ser humano alime-ntação,
vestuário.
habitaçã-o. por_ exemplo - não Configurava,
por si só, ·a existêti;;..cia do -desenvolvimento. _·Em
slrit-ese,
não basta
produzi r
r-i que:z.a; _ _ . é. . .
fundamenta 1
distribui-la eq~animemente ~n
tre a eopulação. De-igual modo,
tao
importante quanto a
geração de recursos
é a sua
racional_ aplicação.
Quando se coordenam Corretamenta .. os
número_s econõmi cos
para o_ exa.me daqui 1o_ que a ONU
chama
de
. "desenvolvimento
humano"
é. que entendemos - a
verdadeira dimensão do inferno
soei a 1 em que _o Bras i 1 se
transformou.- Com Uma renda per
capita um pouco superior·a.US$
2,400 _e_ uma
das
dez maiores
economias_ do mundo capitalista, no.ss6 Pa_ f s viã i para a
ão~

Sexta-feira 23

Novembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSONACÍ:ONAL (Seç!!o ID

posição quando
se
bem-estar social.

tra-ta

de

Seguramente 'essa é- a
face
mals v1sfve1 de um modelo económico profundamente concentrador e excludente. Isso significa dizer que o Brasil produz riquezas, promove a acumulação.
mas apenas em proveito
de uma minoria.
Dos países
pesquisados pelo Banco Mundial
no que se refere à
distribuição de renda,
medindo suas
disparidades, o
Brasil
ocupa
um
terrível
antepenúltimo
lugar. No campeonato mundial
da defasa~em de repartição_da
riqueza, so perdemos para serra Leoa e para Honduras.

do mundÔ, somente ultrapassa~a
pelo 0apão- gasta 40%. A diferença só pode ser explicada
pela forma irracional com que
gastamos a
riqueza produzida
pelo conjunto da sociedàde!
~

~
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I
não seguirmos o
exemplo ]dos
chamados
"tigres as i á-t i cõS"
que conferiram
à
e'ducação
básica
toda
a
ênfase
ne~essária? No Brasil, até hoje,
tem prevalecido _uma _pol ítica de' maciços
investimentos
na educação superior, enquanto
que os pobres sequer conseguem
concluir a escola primária.·

Safdas para a crise_exfstem.
E 1as
requerem
determinação·,
coragem e,
sobretudo, inten-:Ções
honestas.
A verdadeira
modernidade não se consquista
Estou -absolutamente convencipela retórica. Ela virá
como do de que a ampliação de
inconseqüência da ação tecnica- vestimenta
na educação básica
mente ad~quada e
eticamente é condição preliminar para o
jUsta.
A caminhada em direção crescimen-to- económico,
mesmo
ao Primeiro Mundo requer e
e- Porque ele garantirá a alteraxige que nos afastemos das .cão na qualidade da própria
fronteiras do Quarto·Mundo!
força
de
trabalho.
Daí
decorrerá substanc-ia 1 mudança
. O __ Sr .. Michael Michaely, eco·- em nossa_çapacidaqe produtiva.
Tão dramático · quanto o· fa-to nomi sta. chefe do Departamento Essa é,
seguraménte:. a provcf
de os nossos pobres
terem-se do Brasil do Banco Mundial foi maior de que não há e_ nem pode
pauperizado
ainda'mais na dé- enfáti_co
ao
divulgar
o haver contradição entre cre_srelatóriO:
"As pol fticas -de c-j_merr.to econôm-ico e r~dução -da
cada de 1980 --pelos critérios
têm pobreza-.·
adotados pelo Banco Mundial, o desenvolvimento no Bras i 1
número de pobres no Brasil
sido erradas, não existe meiotermo em relação a isso. Todas
Era o_ - que· tinha a dizer Sr.
cresceu
43,48%, em seis anos,
passando de 23,1
milhões,
em 1 evam_ ~o creSci mente . da pobre- Presi·dent~. ·(Mui to l:_lem!)
1981 ,
para
33.-2 mi 1 hões, em za.. _seja
por
omissão.
ou
1987 - é o modo criminoso como Córilpf-Oiné-f'imento".- Enfático e._ O SR. PRESiDENTE (Iram Sara i.va) - Concedo a palavra ao riose tem utilizado_os recursos absolutamente correto. disponíveis.
bre Senador Od.a"cl r Soares.
Creio que a superação desse
se
Ó SR_. _ODACIR SOARES (PFL_-O relatório do PNUD reconheCe quadro_ em 9ue _o Bras~l
transformou e tarefa inadiável RO.
Pronuncia
.o
seguinte
o elevado índice de
investimento
no -campo social que é e que à todos compete.
o L e- discurso·.) ·-:- _sr. Presidente,
'gislativo,
mais
_que
nunCa,
Srs.
Senador-es:
feito pelo Brasil,
mas
sua
distribui·ção· sjtua-se entre as deve agi r como um Poder de Es-Acabo de ·receber· graVe denúnpiores do mundo. Gasta-se mui- tado e. como. ta 1 , exigi r. fi s-·
to,
mas
gasta-se mal. Os re- calizar e propor ações que le- cia de ser.vidores .. do DER de
vem
ao
desenvolvimento
econôR-ondôniamais especi fi.camencursos ou são pessimamente ap1icados ·ou não chegam a seu mico e social.
te aqueles
destacados
para
tr·abcilhar
em_ Rolim de Moura.
destino. o caso dâ educação é
sintomático:· ·há algum tem-po·
Penso ser a edUcação o -ponto Queixam~€ -esses servidOres de
tempo_, terem sido excluídos pelo Gosabe-se ~ue,
de
cada
Cr$ nevrá.lgico e. E!O ·mes-mo
100,00 endereçados às escol~s cami nho natwra 1 para a rever- verno do Estado ao J ongo deste
púb 1 1 cas, ape'nas a metade ché- São do panorama que ór"a encon..: ano.
ga
efetivamente à
sala
de
trames em nosso Pais. Da mesma
Segundo à di3núflcia, o. ·Governo
aula. Ou, como aponta o Banco forma que prOvamos a 11-ltrfnseetn outubro,
Mundial
em 'mais uma absurda ca pervers i dad·e encerrada na do EstadO pagou,
situação,
enquanto 23%
dos teSe de que "primeiro é p"reci- reajust.e.· de_ 400% a. d-i retores
S_o·
crescer
para
depois
do
DER.
com
di
rei
to
a retroagastos
com a educação pública
ho~e
pr~c·isamos tive, fnd:ice espantoso-em-ViSsão. das uni vers·i dades,
apenas distribuir",
~a·
presen~e
·realidade·
9%
correspondem
ao ensino combater a falacia de que o ta
cresci menta· econõmf·co é i ncom.: na c i Q,na·l .
.Er:tr~tanto,
a i naa
·secundário.
pat fve 1 . com grandes investi...; segundo a denunc1 a, o
aumento
social.
Ao 1 ~mit6u-se a
algumz;s .Catego..;
Caso · semelhante oCorre na mantos na. área
contrário,
sabemos que estes r1as. o que fere bru.talmente o.
área da saúde. Como explicar;
s~o
condição
_
necessária princípio_·pa isonomia·,· Enquan-·
por exemp 1 o, que o pa í :s i nv"i s·os· trabalhos aqui re- to os encarregados de campo,
ta 78% a mais de seus r.ecursds. àquele,
f~ridos .Provam,
à exaustão, que ganhavam Cr$ 22'ridT passaem medicina curativa do que na
preventiva? A-inda assim, aten- que
o extraordinário cresci-- ram ·a_ p~rceber Cr$
72 .. mi 1 . a·.
mehto_
econõm'ico ·.do-- Leste partir de outubro, os_motori_s-: ..
dendo prioritariamente_às regiões mais ricas:
o_Sul
e
o as"iático- noS anos 80 foi ali- tas de caminhão· continuam ·a
cerçado em amplos
_inVestimen- receber os mesmos Cr$ 22- mfl.
Sudeste têm o dobro da capacitos
em saúde e_educação. Essa
dade de leitos hospitaiares e
é
a
única·.
forma
de_
os
se9mànE não é -só: estão com- seUs
ambulatórios
em relação ao
tos
mais pobres da sociedade vencimentos atras·ados. O pa9arestante do País.
contri·bu"Írem para o desenvol'- mente de set_embro saiu na ul· ·e
dele
c se
ti ma semana
de ·outubro,
enÉ a estratégia do desperdí- vi mentO
bene_f
i c i arem.
quanto o
de outubro não tem
cio, Sr. Presidente, Srs.
Seprevisão para sair. ouãnto- ao
nadores, competentemente posNão é. ma.'is.possfvel aceitar- reajuste,: nem pensar: _Cõmb se~
ta em aplicação em todos os
que a educação - setor ·- funda""- não bastassê, outra grave
i r-"
setores.- Essa irresPonsável e
mental
para a promoyão do de- regularidade
no Município de
abj e ta prática de se
"j OSiJar
-dinheiro pe,la janelÇJ" expJlca ·Se!ivo_lvimento -,cont1nL,If#! sendo Rolim de Moura, O I.oStitut·o de
o destaque negativo do Bras i 1. Previdência
de
Rondônia·
o fato de que, em 1985, o eraIpero -, embora descohtando
si 1.
tenha gasto cerca de 30% Como lembrou Michael Michaely,
o "grau de ana 1 fabet·; smo entre· rigorosamente suas cotas nos
do PIB em ações voltadas para
dos
'servidores,
a melhoria
das condições de a. força de trabalho é parti cu- venciment-os
larmente alto no Brasil e o não lhes presta qualquer atenvida da população; a Suecia nível da educação primár'ia
é dimento naquele 'municfpio. _os
pelos padrÇes da ONU, o segundo melhor ,ndice de bem-estar esPecia'lmente baixo••: Por que serviços _médicos ·e hospita_la-.
o

c
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res têm que ser pàgos dà'bolso
do eróprio servidor, cuja si-·
tuaçao salarial já é das maiS'
penosas.

DJÁF.IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)
desde o -falecimento ·cte seu ma-rido Clementina de SóLiZ·a

·coe-

sensação.

de
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que,_. _como disse

GilBerto Amado ao registrar

o

lho --oo "Coronel Quelé" -; érã. passamento de sua mãe, se apatambém consi"dera·cta ljma espécie gou uma "grande 1 uz no me i o de
de "mãe·da ·cida·de".- A trajetó- todos nós" ._ . Mas_, _para sermos

Portanto..
Sr.
· -Presl Oênte ~ • ria transfor-madora dê 'Petr'dl'f- fiéis áos seuS e"osinamentos e
Srs. Senadores. temos· a i a 1gu-' na ao l ot:;gb .-_do tempo ne 1 a en- ex_emplos, melhor aceitar a l i mas graves irregularidades so- cont~ou a mola propulsora.
A ção bíb_l i ca de qúe a vi. da ' "não
é
tirada
e,
sim,
madas, tendo como infrator o rigor, não se concebe a cidade nos
Governo ·cto Estado de Rqryd_Qn i a.
sem a figura marcante da gran- transformada. Ou, como disse o
de 1 íder~
--·
poeta da
terra,
Dona Josefa
Recapitulemos:
Não· pagamento dos· ~eajus-:-

·1}

tes

.salariais.'de_l~·;·:··

2)
reajustes
exorb~tantes
para
· apehas
···'à 1 gumas
catego~ias-· ·basicamente diretores de es·tata is, e apadrinha.:.·
dos po 1 f t tc:os · d-o _G'overno do:
Estado;··

3Y:

-át~~~~-~~~ist'~má·(-iço'n6 pa: ·

gamento de servidores·-*·especialment.e· os '-élàS 'êán'ladaS mais·
humilde~ e necessi~ada~;

"e~a.a filha .do rio
que hoje
-de uma -natural vocação segue v i agem,. ncrpercurso · i nparei a 1 iderança·, Daria ·--J'osef·a· finito'do são" Fr:an·cisco 1'• • • •
aprimorou ê.Sse-*dórii·de nio'do-·a·
mantér unida toda· a •família,· · E·r_a o que tinha a d~i~r:. _S_r:.
Foi além: Projétov sobr-e a co~· Pres·;:dente.
·
muni da de ·_uma · *ãSC'ên"'dêhc i a . que·.
fez dela simbolo e· expressão
Muito obr:-~ga~~-da alma.ser.taneja. 'comó'_'fãl,··
soube co:mp·a'tibi_lizar sólidos· O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiprincípios éticos,- -disposição va)- Cohc'edo- a_ paravra -ao nopara
:_a
- · -1 Li ta",· · · · fé bre
Senador Mãrci o 1;\eré-zosK í .
1_nquebrantáve 1 ,
esperança
no-.

·ootãda

amanhã.

_

·-M-·~

.. ,

O SR: MÁRCIO BÉREZOSKI (PSDB
Sc-.·;~;P.'r.onUri.Cia

O.,Seguinte

Figurá- :-sábi·a' e
ponqet:-.ad8; ••. discurso_ 1 l
sr·. , _Pre~s_if:).en.te.
Dona Zefa apresentava·,·· a1nda,
Srs.
Senat!ores, __ em meto .ao
~)
·cobrança· de serVH;os que· outra
rara· t:jUa 1 i dadé! ·a ·éapa- · caos em que se encontra mergu-nao são pr·es~at_?os_- .como_~ --.o.:, c-i·dade <:~e·, 'Sen~~ fi.\h~a __d,e s~~- 1f'Jaqet a, ~r~de. p}:lpl.ica Çe ~~rvf
caso da Pr.ev1denc~a do E'stado.
tempo,
compreender
a ços de sauáe, .uma not1cia vin,
·····~·
'inexorável marcha da Hist6r_ia .. da.'dé' JOinville .denUncJ.a. _um
Oei·xo- aqui,• registradoo_nos-·Assim,_jamais temeu;o novo.
mov'imento no sentido de ·analiAnaiS,. o meu protes'to e infor.:.·
· · · ·- ·.· ·
·
sar· O pr.oblemà ém'nfve,- ·munT=
mo _qoe. me·cqiócp_ à' 'dispos-içãq* .JustifiCável, pois, sob todos cipal
e
buscar sol_uçôes pro-_
dos · servlctores para· • acionar ós_ aspectos.- ;o cl-ima de ----pro- fissionais para a crise.
judicialmente 9 Estaaõ para fl.mda etnot;:ãb que tomou conta· --. _ _ _ ... _ ·_ ·:-- -_-- :_
.
que cumpra suas obrig;;;_ções.
dEr nosso ·povo por ·oc::asiã·a
deRefiro...;me ao Plano tiiretor dO
seu
Sépul tamento.
Em _meio 21- HóSJ:?ita'f ·. _ MUf1_t.ci.pa1 · · . "São
Era
o que tintia ·a 'di:i_~r·_, Sr.'· tantas
figuras· ·notáv'eis·•.
b'. l..losé ... Uritca·
'ir)s"'fi.tüi.Ção.
pe,
Pr-esidente.
Mu 1 to
oor i õa-do! -. se-rl:an_ejo ':1_e-':'ava~. ~s-eu a~eus· ~- .' sadp~ fi?, ~~_fera ,d,q , n;u.n.i.c5pi o:_ .
(Muito bem!)
o· quem, na Tel"i:Z expressao de Esse hosp1.tal . .v.1nha, experlmen-:Do·m Th"oma-z.,, · eX"'bispo·de Jua'"'' tant;~o·., enormes~. _p,ificulc;:laóe$,
O ·SR.
PRESIDENTE· • •( Iram Sa-· zeiro, era o "Evangelh~·vivo". para cumprir
o
fim a qüe se
· · ·· · · ·' · 'deStina:· ~-·--rnsVf'ic'iêi"lcia
de
rai'va) -.concedo a ·pàíaVra aâ_
nobre Senador· Marco Ma.ctel.
.EstfVe- presente à MisSa. ~e 7J::. leitos, inadequação-- das _ihstadfª----. __ celeõ·r-ada pelO'PãOre·eer- laçõ-es
fisicas, --carência _deO . .SR.. MARCO MACrE'L' ( PFL - 'nardi no - ·PadiTha ' da Luz.· Por r.eç:ursos humanos~ precariedade
PE·.
· Pt·Onlincia
o • ·segu1nt~ :ce1nc1dêflç:fa, a me~t!'a celebra-,:. da maQutet")ção gqs ~ _eq~iPa.m~n;'
discurso.)
Sr. Pr-esldente,
çao eucar-1st1t:~ 1em0rava o sé- tos, -. obso.1escencia
de .sua
Srs. Senadores:
~ timo an-ivers~riq'de fa1ecirnen-.' te~f1Ql.õgia . . ESsas . ,çiefictên''*'' ~
to de
seu. ..fi1ho-, ,c:,--saUdOSo- 'ci_as. desneCessário' ressa-ltar·.
Há pessoas -oue c_ói"lséJ;i\Jem fa-~'Ni.lo
coelho, ·- éx;....'P're's'ideh't8' 'ac.~rre-ta\iam sér·taS · =t"a1.has no.
zer""_ct~· sua: vida
um ~?t.erclcio; desta-ca-s:~----·at-~ndimçm--to--.-.- à
. -P.-o-Pu-1_~ão.~··~
cot1d1ano de· amor; oWitras ad-,
Mult1_pl i cavam--se-:- ._cpm __ justa
. qui-rem e transmi te'rn' ·u'm'a '" sabeAo
reg-i'S'fra·r: neste~ màtné.nto • . raz'ãb', _ a lláS - .a.s. rec.l atr~?-ç9e's
doria
que não vem dos bancos· a morte de Dona Josefa: Coel_ho; dos personagens dessa tragedia
escolares e. dos
rnanua_is mas acredito__estar expressando os san1.tárfa '-'bra"s'i'le'i'râ., que-vêque.: brot·ada''da tna·;s·pura sen- s~entiment.o_s _ . . dp: .. · povo mos. estampada .d1ar18inénte .!'ta
sibi1idade, ·irradia_:lul!:'e paz ..• pernambucano.
creio,
ainda.
imprensa. ·
. . • • . . . . . . '~--.- ~--'Sr~ Presidente e_ SJ;''s·.·., Senado- Há pessoas que compatibi 1 izam res, . poder estar mani-festando
Impunha-se,
para
superar
o
firmeza com candura Há aque- o pesar do Senado_ Federal
em estado de calamidade a-gue
las. que se no'tabiTi'zã.i'n'Sem que· face- .do passamentQ ~d~ .a.lg.u.ém.·.con_dUZia o,',quaélr~:l" buscar f·ar.·:-_para tanto manifestem derfbe--'-•que, pelo e_xemp1o,
contribuiu mulas capazes de ass,egurar ·aarado
intento. __ Há os QUe, en- para trazer ao __ Congresso_ um de Hospí ta 1 ·sã'o'. José · Conéif,ÇõeS
frentando
. as
adv.e.r.s.i dad~s,
set;s mais i' nte~rôs e
i 1 ust·r:--es. mf ri.i,rilá:;- , d~ _ef j c i §ncf a
_pa_r,a
crescem,
11DP~dindo
que a dor PreSidentes
o -Senador N1lo cumprir sua vocaç:ao de pront,o
seJa
obstáculo. ã
busca
da Coelh-o. Alé,m de_le, outros
fi- ate'n'dHnehto à éô_ri"lunidade.:. Era
felicidade.
lhos.
comp. P. P!'!PYtado f:~der,al neç::~ssár1q:_
·
OSVáldo C.belho, espressao moDifícil é a conjugação de to- de]ar. d_a polftica per.nambuca;-1-·garahtir atend1mel")to
das es_sas. vjrtudes- em· uma úni- na .. o_ Deputado Estadual Geral- áQn, seguro -e completo às eca pessoa. Este · é o. caso de ,do_"' Coelho, e __os ex-p·r·e-feit.OS mergêncas c·l íni cas e c i rúrgiDona Josef.a. de Sou.zá ._Coelho, ·,JaSé Coelho e Augusto Coelho e cas;'
'
fal~ç;_da ·.às
vésperas ·de com- o .. 1 fder empresarial Adalberto
pletar cem· anos.
Cóelhõ, netos- entre os quais
2 - dar Súporte'de íriternaç1fõ·a Prefeito
de Petrolina Gui~ e-de serviços auxili~res SegU7
Dona Zefa :- como_era'carinholherme .COelhO e bisnetos enri- ros e efic-1entes para a demansa e respei tosa_mente conheci da • que-cem-: -o- '-cerrár-'ie pó 1-f-t-i Co-e -da- c-ada '.Aê-z ' ma· for-- -decorbet:lt.e
nasceu_
e
morreu
'em ·social de nosso Pafs. ,
.do "c;r,e.sc i mentp. R?D!Jl ;;t_çior;a1; _:._ ,_ _
Petr:o 1 i na. . . VerdaÇei.ra
ma:~--·
· ··
triarca de uma famllia.numeroSua morte, por certo. nos en3 -_--~-""Oferecer prõ~seQU fméritO
sa, à fr.~nte da
qua.l
esteve ~tr 1stece e aba 1a. Dá-nos ate á ao tratamento emergenc1al
com
L

Sexta-feira 23

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seçâo ID

a instalação de ambulatórto de
especialidades
e
serv1ços,
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Sem mais, ficamos ao inteiro
hospital. UTI pediátrica ou
para
i"utur_as
coronariana. Precárias
são. disporinformações.
também, as salas operatórias
para os casos de emergéncia,
Atenciosamente - Dr. Clóvis
bem como a Central de Material
4 -propiciar atendimento mé- Esterel 'iz_ado. -A proposta do Hoepfne~.
Oiretor C1fn1co
dico, ambulatorial e hospita- Plano Diretor- expandir a UTI Enf.
Luisa Helena ~ordan~
lar ao menor; e,
Chefe
da
Divisão
Técnica.
e adequar as instalações f)sicas
afins
a
ela
5 -- -assisti r integra 1mente o possibilitará
OBvETIVOS DO PLANÓ DIBETOR QO
salvar
vidas
paciente oncológico.
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE
preci asas·, no momento desnecessariamente sacrificadas.
Para atingir esSes relevantes
o número de leitos hospitalaobjetivos, o Plano
Oiretor
Sr. Presidente, Srs. Senado- res ofere~ido à população é
propõe-se a garanti r o a·tendi- res, os asPectos aqui citados insuficiente para a demanda
menta emergencial intensivo e constituem exemplos do retrato atual. As instalações físicas
especial"izado na região, qUa- atua1 e do retrato futuro do São impróprias para algumas
druplicando quase a área dó Hospital Municipal São José. das ta~efas competentes
ao
Pronto
Socorro.
C.om isso, Deixei de falar da farmácia_, hosp 1ta 1 . ·os recursos humanos,
destinar-se-ão duas salas ci- da central de dilui_ção e almo- médicos e paramédicos, são inrúrgicas
para
emergências; xarifado, da lavanderia, ser- suficientes em quantidade, em
ampliar-se-á a sala de atendi- viço de nutrição e dietética, muitos
casos.
também
em
mento, equipàndo-a com 18 ma- serviços de exames radiológi- QUalidade.
Os
equipamentos
.cas no lugar das quatro hoje cos,
freqüentemente
tem
manutenção
laboratório de análiseS
existentes; construir-se-á um clfn1cas, ambulatório e tantos inadequada, tecnologia ultraheliporto· e manter-se-á prepa- outros. ·o P 1 ano o i reter, na passada e sobrecarga de uso.
rado um saguão pa_ra atendi men- _ verdade, esmiúça todos os ponto em caso de ocorrência de tos necessários a um perfeito
o Hospitã1-Municipal São José
catástr-ofe.
funcionamento_de _qma .unidade tem- um pape 1 a cumpr. i r_ no conhQsP·i ta 1 ar do porte e impor- texto- -- da área de saúde do
Em respoSta ao quadro at-uaY ;_- tância do São José.
tnuni cfpi_o. ·sua vocaÇão de hoshosp 1 tal co_nstantemente 1 etapital regional, sua especial 1do, freqüe~te ~ecessida9e qe. Esse projeto, uma vez concre- zação no atendimento das emersuspender Cl_rur!;pa_s_ elet1vas, tizado, constituirá um exemplo gências. e a posição geográf'í ca
internamento .de .Pacientes em de avanço social e politico, central orientaram os projepara
oS
seguintes
Jeitos de apo1o; espera de 24 essencial para se iniciarem tistas
·
a 48 horas para internação, ações _sérias de promoção da objetivos:
altas precoces - o Pla~~ _ pre-_ saúde e combate às doenças.
tende dotar o Hosp i ta 1 São
-1
---- Gará.ntir · ~:Ú-endiMSnto
José de quin_he_ntos leito's · ge~· Meu a_pe_fo_, _poiS·.·ao GOverno ágil, seguro e completo às erafs e especializados, _sendo Estadual e ao Governo· Federal mergência-s clinicas e ·cirúrgi98
!:)ediátricOS. _____ D_ispõe..:Sé; para que dêem todo o. apoio cas.
também, a modernizar seus e- necessário ao reaparelhamento2 - Reformar suas instalações
quipamentos para pronto socor-· e reorsanização do Hospital
para dar suporte de internação
ro, UTl, serviços diagnósticos Municipal S~o Uosé.
e radioterápicos.
e de serviços auxiliares meE
meU _c;umprimento a toda a lhores, seguros e suficientes
Importante
frisar
QUe as equ1pe gue, c;.om seu espírito Para uma demanda maior, certaprincipais causas de morte, na humanitar-io e profissional so-- ·mente traz-idl!l pelo crescimento
regi'ão de 0oi nvi 11 e. são pro~ -béj .:,mente conheci d.o, elaborou popu 1 ac i o na 1 .
blemas ·cardio.vasculare_S,, po_l ;---esse·-- Plano Diretor capaz de
traumas, complicações pulmona- .re"sgat:ar. parte da dívida que 0
S
Oferecer seguimento ao
res e neoplaSiaS. A ·realidade es,tado acumula com a população_ tratamento.emergencial com a
para fazer. frente a esse qua~. brasileira.
instalação de ambulatório de
dro· retrata o drama por que
especial idades e serviços, ho~
.passa a saúde no Brasil: equiEra o que t~1.i1ha. a dizer, sr. je,
insl..!f.i_cientes ou inexispamentos sucateados e i nsuf i--- Pras í dente.· (Mu; to bero_! )
tentes.
c i entes; re·cu·rsos humanOs- reduzidos, desmotivados e mal
4
- Ofer.ecer atendimento: méOOCt./MENTÓ-,A QUE.SE- REFERE -dico, amb_u1ator5a1 e
hospitepreparados; ausência d~ tratamento radiOterápico; Oiagnós0 SR. MÁRCIO BEREZOSKI EM la~· .ao menor,
adequado aos
t i cos
dúbios
ou
errados.
.~~u D~SC_UR.SO :.
, • prox_i mos 15 anos.
Necessár 1 o, por- isso, adequ_ar
racional e compativelment-e a OC-DT-452/90
5
At-en_d.imen:to j ntegral ao
área ffsica disponível e os
-paciente oncológico~
,~
equipamentos
necessãrios.
11
Indispensável investir_ na área
Joinvi 11e: ·18 de oUtubr_o de._ UMA. PERESTROIKA" NA SAÚDE
crucial de for-mação _e treina- 1990 .
mento_-- de recursos
humanos.
~ornal do Brasil
Fundamenta-l
i mp 1anta r um serPreza.do{s) Senhor(es):
viço de radioterapia aeós re-Otelino de SOU'!'a
forma
e
construçao
áa
_Temos a satisfação de. en:viarA rede púb.l ica de serviços de
casamata.
lhe(s_) cópia do~ "Objetivos e. saúde encontra-se em situaçãO
A UTI tamóém colabora para o Justificativas do PLano Dlre-. caótica .. E bastante s_ignificacenário de insuficiência
e tor do- Hospftal Municipal São tivo 0 crescimento dos casos
·
·
de
famf 1 i as
submeti das ao
precariedade
revel~Oo>
pelo José" · Hospital São 0osé: com 158m e
"turismo do terror", percorAproveitamos também a oportu-- rendo vários hospitais da Ci-ape_nas 7 leitos; ·a- Unidade de
Terapiã In~ensiva sofre
de nidade para convidá-lo(s) a dade com um paciente em estadocons~ante
superlotação. agra- conhecer a ma'quete e p 1antas gràve. que não é atendido por
vada por instalações 1nadequa- do Projeto Arquitetónico do falta de especialistas o~ .dedas. e equipamentos obsoletos. Complexo Hosp1talar HMSJ junto vido a equipamentos defeituoNão há. nas dependeências do a Direção desta casa.
sOs. Há pouco tempo, vimos um
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caso dos _méd 1cos ba 1anos, que
t_o_màram a decisão· inaceitável

de

radicalizar sua greve dei-

xando de atender às emergências na rede pública.Part·_i c i pei

i nt6nsamente

do

movimento médico, mantenho uma
militância de esquerda e, por
is-to-,·-consider'o minha

a

res-

pQnsabilidade de tentar contribuir para que a esquerda
fo_rmule uma alternativa válida
de
reforma
sanitária
no

Bras_ i 1 ..

Nestes

tensa

guer_ra

instalou-~e

tempos de ini deo 1 6g 1ca, -

grande

confusão

sobre o que significa ser·

di-

reita ou esquerda. E fundamental, portanto, iniciar_ o- arti-go definind~ o. que quero dizer

com essas expres_sões .

_Considero esquerda as Pessoas

que lu~am poF melhorias imediatas nas condições de vida.

São esquerda os
religiosos
progressis-tas,
'os
soei a 1dem_o·cratas, os
socialjstas e
os comunistas_. São ·esQuerd;:! os
part--i dos que, efet i vamente apoiara_m _Lula no_ segundo tur-no:
da ·eleição-- presidencial
uma
minor-i a do PMDB, _ set.o_res do
PSDB, o PSB, o: PDT, o PT, o PV
e os PC.
São direfta" os que
fazem de tudo para manter a
situação de profunda desigualdade social exis-tente no Brasil,
uma das mais injustas do
mundo_~
;A __ direi te.
luta p_ara
manter
os
privilégios qe uma
minoria tle
1% que abocanha
ma 1. s da metade das r-iquezas
produzidas no_ Brasil.
Embora
se diga democrata, a direita
~e assusta. e
protesta sempre
que
_o_s
t raba 1 hadores
mobi-1 i zam-se para
rei vindicar
os.
seus
direitos._-- Autointitulando-se centro ou moderados, são djreita os par-t-idos
QUe apoia_ram C_o_l l_or-_ no segundoturno- da e·leição presidencial,
a ma i or-i_a do PMDB, setores do
·P-SDB,
o _.PL, _o P-FL, o PDS. o
PTB e outr-os par-ti dos menores_.
Gr-ande parcela· da r-_esponsabi~
1 idade por- .essa sftuação _caó-ti ca cabe__ à
di rei ta que, ao
longo dos últimos anos. pr-orno-,
vem um deliberado e criminoso
suca'teamen:t_o da
rede _ púb 1 i ca
de
saúde _ ___ vi sande
- à
pr-i vat i za·ção·. A- r~cente ação
de obs_trvção da i mp 1 antação do
SisYema- Unico D.escentra1 izado
d_e__ Saúde
($UDSJ faz parte cla
es"tr-atê9fã da- direita_ na saúde,. qu_e ganhou, f01ego.com a
eleição -de Col 1 o r de Me11 o.
Ao
assumi r-_ cargos a· níveis
munic_ipal, estadual e
federal
e c_ontroJar a maioria dos sindicatos e outras en:ti,.dades do_s
profiSsionái~
de_ saúde, a esquerda,_= participou d_a gestão da
polft_ica de_ saúde e contrjbuiU, seja por-- erros.ou omiSsões,
par-a
a
degradação
do.s
serviços.
Para enfrentar
e
derrotar a ofensiva direitis--

ta, a -eSquerda precisa _repen-~
sar e _formular uma nova pr--o--"
posta Oe política de _saúda.
Este artigo pretende demQostr-ar a necessidade de uma perestroi ka na saúde._
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'tímul Q para que a c11 ente1 a dê
valor ao
serviço que
lhe é
prestado.
-

Toda a estrutura da rede pública de saúde está gravemente
doente,
e só uma pr-ofunda reA .~ _Cõns-iat-aÇiio de· que tanto. a forma s_anitária pode salvá-l'a.
classe média quan~o a
classe o pr-incipal agente dessa doenuma
filosofia
operár-ia,
quando poDe, prefe-- ça grave é
que permeia todas
rem a Ami1, Gclden_Cr-oss,
se- autoritár-ia
guros --saúde e_ clínicas partl.::- as instâncias seja de esquerda
culares deve ser-vir de
alerta ou de direita -e. concebe a
para a
esquer-da,
que sempr_e clientela da rede pública como
defendeu a
red.e _púbJ i ca
de cidadãos de segunda classe,
pacientes ou mulambos, que não
s_a(!de.-=
têm di rei to· a
um mfnfmo de
Nàp - basta e eSq-~er-Cfa ~denUn--' conforto, acesso aos r-ecentes
ciar _que_ a inicia:t_i_va privada avanços -tecno lóg i cns e o resé incapaz de prestar os se~vi pe-1 'to qlJe os Seres humanos
ços.de saúde de q~~ o. povo merecem.
bras i 1 e_ i r-o
ne_.cess.i ta.
Te_mos
Considero que- ·essa reforma
co.ntra_-atacado. a . propaganda
maciça .. -do~ se_:tor_ pr-ivado, di- sanitária deve assumir os seguintes aspectos:
z~ndO-_ que ele s_6 _a_:tend.e_ à parcela saudável _da população:
E 1a
é 1 ns~paráve-1
de um
que rej_eita as doenças gr-aves
e _crôni_cas,
d!:!i xand_o ___ para a processo de democratização da
sociedade,
em
que
todos
os
Pr~vidéncia _ os
tratam~ntos
majs q:sros-; que ilude a clien- bras i_ 1 e i ros conquistem, efet itela anunc_iando_ serviços_ qur; vamente a cidadania.
não são, efetivamente, prestaEla deve fazer com que a
dos e r-emuner-aram pessimamente
os prof i ss i o na is de saúde~- Mas melhori-a da gualidade seja a
i.ssp. é i nsuf i cJ .eiDie.
.. pr-i o·r·i-dade maxi ma à qua 1 serã-o
subof'd i nados tod_o os
i nteresNão basta _reivind1car- poli' ti_-_ SScS envo_1vidos no setor saúde.
cas que al ter.e
favoravelmente
fatores determinantes da saúEltLdeve _ter..como objeti_vo
d_~. -Como s_a 1 ár_i o.::- educação, saapr-imor-ar
_o_
Suds,
· Semnep.m_entc básico_. _t_ranspor:te_s.
contrapor-se aos s~us_princí
habitação, meio ambjente:.
pios b_ás.i.c_os.
_ __
o
•
__
Não_o ___basta i utar ·Pel-a__mun_i cf- _
a -sistema de remuneraçãO
pa 1 i zação, é _i 1 usão__ pensar que
o controle das verbas pelas dos profissionais deve ser- moprefeituras é sufi c1_ente_ para dificado. i ntr--o-duz'i nd_o estímu!;la_rant_ir uma rnehl_o.ria_·_s...ign_jfi_- lo financeiro para os. profisque prestam serviços
cativa .. ha t;ualidade _dos ser-vi- stonais
me 1 hoc-es ou traba 1 ham em 1 o_caços. de-saúde.
11 dad~s cJ. i s,tante;o,.
_
A fórmUla ·qUe -_n6S
9 andeo Estado -deve contra'tar
_amoS nas_ gr_~ve_s_ de médJcos
n.o_
inicio dos anos 80- :.!'melhores serviç~s·de profissionais- de
salários,
melhores condições saúde, indiV1dLia·l ou coletiV.acon·corde tr-~balho. melhor ate~dimen mente, i ntroduz;-ndo a
rência e
o- r.i-sco entre os
·to -à p_oôu 1 açãO "-- --- é
fa 1 sa.
Nós,
r-ei vindicávamos
1 O pr-ofissionais.
salários mínimos_. Hoje, _o médico
do_ .. !namps
ganh~
20
o Estado de~e r-êdl rec-i~Ona_r_
Salârios mínimos ou mais e
o todo_ --o sistema de Compras- de
atendimen-to continua ruim.
remédios_ equipamentos e insu-_
mos, subordinando-o aos objeÉ i mpOss fvEi,- fà-Zer_ uma defesa tivos -de melhorar a qualidade
eficiente da r-ede púb 1 i ca. sem· dos serviços, un·; versa 11 zar-_ _o
recónhecer_ suas distor-ções e atendi menta -e- ·o:fo· mesmo tempo,
traba-lhar para
superá-las.
A r-eduzir despesas.
esquerda precisa -te·r a coragem
de fazê-~ l_o. A_ estrutur-a sacr 1..:.
-f-iSCalizaÇãO pefa- c.i3en~
fica
a- busc.a. _Qã_ qua.'U.da.ct.e_ _dos t_eJ a AdeVe_
Ser- Um do-s
suportes
serviços em behefíci"o" de
OU":'
básicos
-da me·l hor- i a _da qua 1 i tros
inter-esses.
como os da da de do atendi
_manto
que_
p·r-ec::t::-i ndústr--;_a- -far'macêut 1de esa ser personalizado e ter seu
qui pame_rr~os-:_
e- __de. _ . 1 n:s_umos preço
conhecido pelo cliente.
báS-icos. ~ l_ém_ po _, -.c:U.~n_t~l i smo_
Pcfl f t 1co e da ·corrupção. E e_s_.:S'ãç proPostas que mé par_ece.m
timulado o
desperdício
de
renovação
recur-sos. o ~istema de remune- C:9ntr-ibuir- _par_a_ ·uma
da rede pública
ração é injuSto~
Paga
igual- progressista
mente ao bom e ao mau profis-- de saúde em nósso pafs. Desejo
amplamente, -·-com
sional,
nivelando-~
__ por disc_uti_-Jas,
baixo.
O- profissional
cons- todos .os· que se. 1 nter-essafn pe--:
las
questõe_s .da saúde, sejàm
~!:~i~i~~ra~~~~ ~i~e~~Tst:c:~~ pr-of i ss i o na is da área ou não."
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"O Caos na Saúde
..José Artstodemo Pinotti
Conceitos

distorci dos e,

i n-

felizmente, enraizados em nossa cultura dão conta de que
mais vale a versão do fato do

que o
fato em si . Da mesma
forma,
acredita-se qu_e __ uma
ment 1 r a, repeti da i númerasc vezes. assume ares de verdade. A
somatória dessas duas máximas
da hipocrtsia resultou na conclusão,
amplamente divulgada,
de gue a saúde em nosso Estado
esta um caos cada vez maior.
A conseqQ-ênci a i medi ata dessa
"tese subliminar" é
estabelecer.
um bloqueio entre __ o fato
e sua versão. Ou seja, os da·.:.
dos que permitiam conhecer a
real idade concreta são substituídos por
lugares-comuns de
fácil apelo.
O. ressentimento
de profissionais que, ao abandanarem a 1uta i dea 1 í st i ca por
melhor.es
condições
de saúde
para a população mais_ pob~~.
lançam
"denúncias" sem fundamentes racionais ou out~os que
fazem o mesmo com inconfessos
objetivos políticos e eleitorais,
têm espaço garantido na
mídia (qualguer escândalo
ou
tragédia
e bem-vindo).
Ao
contrário,
a
erradicação da
poliomelite, a redução da martal idade por câncer no colo do
útero, a t r 1p 1 i cação do número
de atendimentos,
as mudanças
estruturais que hoje servem de
paradigma para as l nsti tõi_çõ_es
internaciOnais da área e areconstrução do sistema de saúde
com mais centros
de
saúde,
leitos- hospitalares e
equipamet'ltos do que nos últimos vfnte anos são informações omi n.:.das.
quase
"malditas",
pois
contrariam frontalmente a dis--seminada
tese dos caos_. =Tese
possivelmente alimentada,
de-~
sonestamente,
pelos
inúmeros
interesses
contrariados pela
profunda mudança no sistema de
saúde, que atinge de morte a
corrupção, o corpor-ativismo, o
cl iente11smo pol ftico e o uSo
prioritário
do -aParelho de
saúde como local
de proselitismo
ideológico
e
corporativista. E, nessa postura
cínica e pouco ética, a
realidade jamais pode desmentir a
versão, mesmo que para
tanto seja ne_c_essár1 o escondê-

-deficíê.h'Cia·-ra__ -Se:rêm--eorr-rgT-="
dos. Mas a atitude responsáv.el
de

quem

nl}ado

esta, realmente empe-

n~--cor;:reçaQ~:;:-_âe

antigas

d1storçoes e desnUdar a real idade para. a partir dos dados
concretos, atuar nos pontos

em
função de construções, ampl iações e d_esaprop-riações de
hospitais
1nattvos)- em nada
contr-ibui
para
eni::ami nhar

so1uções.
Ao não aprofundar a
anális_e_, ___ ga_ra .-de_rnonstrar que
as
mBãi-f'i'CàÇ5ês ·estruturais

deficientes. E aqu 1 se si tu.a a oferecem uma tendência de mesegunda
e mais
nociva
lhora,
_se_ acab_a por colaborar
da tese do caos:
com os qL.ie- · -Cjiie·r-em retrocedelela
impede que .se co~Meça a ao
passado,
revertendo
a
sj_tuação de klrma isenta e Ob- ·.t_ehQ·ência. Em qualquer sistema
jetiva,
levando à
ad.o_ção de de___ saúde___ -sempre haverá
um~
soluções
inadequadas.
ou,- tráQédia para-ser iluminada. E
pior,
a um imo011ísmo traves- preciso entender profundamente
tido de racionalismo e
caute-_ as- .causas__.ct.esses
problemas
1 a.
-para· encarrr;-n-ha-r so 1uções corretas, evi"tando discussões esQualquer· suspeita ou comentá- "~·férêis,
argumentos simplistas
rio é-vá11do,-CiesOEl qcre-'-sfirva e soluç_õe_s_~que -atendam muito
para
r_efo-r.çar a
versão.- ~té mais a
inter:e_sses contraria_mesmo a
fi cr;:ão ·pode ser um ""dóS- dd- que a-os
interesses e
1 nstrumento _ut i 1. Por exemplo:-- f19~!"'5-~_i da:de~7 ~~S ~uários.
foi inventado um certo caixa
dois na saúde, para propiciar
Da mesma
formá, devemos ter
melhorias salariais aos serviconsci~nc1_a d.~- que modificadores estaduais desse setor, A ções es_tr_ut..ur~11-i s - como a que
repercussão dessa
"denúncia..
1ntegrou as clássicas ações de
oqupou
farto
espaço
na medicina preventiva com medi--'imprensa. De certo alguns
re- c-1na cura-tiva_ rtos centros de
pórteres
imaginaram
estar saúde,
criando uma verdadeira
diante de uma espéci_e de_ waatençã_p primária, a
definição
tergate no=--:--Setbr da- saúde. A de _progr-amas _que vão detectar
meu pedido, 0 Tribunal de Con- preC?oç:emente __doenças de maior
tas do Estado fez-ufua aUdltO.~- incl.d_e_n-cia-Junt.o a população e
ria
rigorosa.
que
concluiu a descentraliz~ção das gerên.Qela
inexistência de qualquer cias,
__--apr"oximando
o
irregularidade,
Essa
concluresponsável -Cio usuár-io-= pr-os~o.
porém,
foi noticiada em vocam um aumento acentuado da
poUCas 1 i nhas, no pé de uma demanda,- _ an-"t"es- escondi da
e
página interna~ o resultado da reprimida.
Analisar a assisa~ditoria, se divulgado com
a tência médiCQ-hospitalar pelo
mesma ; ntens1 dade da "denúncia tamanho da -demanda pode conduvazia", impediria que 0
caso_ ;-it::: __a~cgr"~c1L!.~J5§:S Wcorretas. A
do caixa dois fosse reaprovef1nexfstenclla ~a ·oferta e da
-tado- como tem sido- quando busca ativa seria a forma mais
5 ~ __ quisesse dar um exemplo das fácil .e efi.c_.Lente de diminuir
o;-r-regularidades
cometidas
no a
demanda_-- -e_
acabar
com
setor.
esperas.
·

-~c-onseqüência

7

_
A so 1uçao dos comp 1 ~xos problemas da área de
s~ude
deve
pa:rt i r
de um conhec1men.to rea 1 , profundo e
desapaixonado
da situação,

~--A -gra~V-fdàae:_e Complexidade do

=- prob 1-enra -da- saúde, como Ocorre

_em
_qu~e
tôd~s
as questões
...~oc,taJ,_s~- c,_e_m__ r_:~osso
Pa f s,
não
permi-t-e mais- atitudes ; ntempestivas, ideologias u1trapas-~ad~s
~____;."'""~ _
amadorismos
A repetição de
chavões
já oportunistas. Cada parte engastos- como filmagem tie _fi:'"~~:::YQlVida, _ desçe os cUr:-:igentes
las (cuja dtminuição é-eviden- das areas ate os políticos.
t·e com o aumento do ate.ndimen- passando pelos profissionais
_t_o_
na
atenção
_p_r.tlllª-~1aJ ,_
dp_~s~to~e,.-Pela_-_imprensa,
depronto_s_-socorros chefes
(que vem oferecet·----suã- parcela de
seguramente estão menos lota- contribuição
crítica
-e
Oos após a --implantação de mafs __ re5p-onsáv~1. pro-curando, entre
32 unidades na Grande São Pau-- -outras coisas_, aprofundar
s_eu
lo _e 132 __ fiQ
interior),
falta conhecimento ,.dá questãoy cada
la.
de medicamentos (que hoje são uma dentro de-suas atribuições
doados_gr~~uitamente para sete
específicas. Alarmar, difamar,
Nã'o estou dizendo que tudo em cada_,- dez pessoas que con- denunciar são verbos
que,
se•
vai bem na. saúde.
Uamais
fiz sultam os centros de saúde), a conjUQados
de
maneira
tal afirmação, pois existe uma imensa .falta _de leito..s p,úbliirr_~sponsável. _rimam
com esinfinidade de pon~os fracos
e ~cos (que .. é hoje muito menor,
tagnar, bloquear e mascarar.
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.Joinv111!

Santa Catarina

• Udlana:
• a.-.J.

432.000
18.000

(96%)
( 4%)

.. ,Urbana:
• Rural

3.174.599
1.281.263

(71%)
(29%)

• 'total :

41150.000
• Total : 4.455.862
(10J')
( l00l6)
Doe joinvilenses econanicamente ativos, SW' atuam na indÚstria; 40)6 no
carércio e sezviços e; 2+ na agropecuária.

lo Arrecadação de I C M:
.Joinville

Slmta Catarina

-·•. -ipg,965,000,00

• 2~949.545.436,00

(1"n')

(100l6)

ArreCaclaçâo

mensal da Previdência Social:
• joinville:
17 .!170.!159 BTN.

a.~;
.Jo1!1Yille
'

4,

.,

-~2at~~
1

• 1.183 Km
Hospitais:

• 95.985 Km2

.Joinville

llanta Catarina

IIIIDBro de
•
•
•
•

Federais :
Estaduais
Municipais:
Prlvati'vos:

• 'l'otal

S,

•
•
•

02
01
02

105
(2,.)

FederaiS :
Estaduais • 20
lob1icipais: 15
Privativds: 176

214

-·total

(100l6)

.:.ero de Leitoa HoBpitalares:
IID!p,Mul'lic,

São .José

••
•· laam,

Joinv111e
-

17.684

• 840

(4,75%)
de

Santa Catarina
--------(100l6)

l'l'oft8a1Cina1 na,Área de SaÚde.
Ho!p,IUI,São José

• llécucos
•- llntenneii"OII

Joinville

Santa Catarina

330 (10,4%)

3.153

80(9%)

1,188

, B10qUim1Cos e
.Fannacêuticoe

.• :'* ._

90

2.816

-
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7309

1.976

320

Dentistas
Auxiliares e
Técnicos Enf.

648 (27 ,0',6)

2.351

} . ' ~- .t~'} '"~

n e c e s s i'd a'd''e
Atual

Existente
----

2.000

Apq

Joinville

640

1.370

H.M.S.J.

285

0500

2.500

*

'scX;l

(*): Meta máxima Plano Diretor do HMSJ

NÚnero de

Profi~s

ci:~ .

da Área de SaÚde necessários para ;;_·
. ,;. ·,~~-

.

~~·--

.

;.

necessidade
Existente

Joinville
H.M.S.J.

~-

En:f.

12Ó

25

;_.)no.2.QJ9

Atual,.

'-~.

945
341

· ··~.'· · Ehf.

Énf.
246
150·

r. r)[ ~ .'_.; ..f.

s.

Atuaçiio do Hospital Municipal

são

326

1.647
c·oàiíl

.,;150
J

José e sua illportância ·Pari>. a Reg1ao1

Total Atendimento

Demais

U!}i~!:e~ :H~pi talares
·~·· i"ittt#." ~~ -_! ,L,.j.
. :_~,;.~~ =" ....~
·-nvt..;~·. ~:..

'11..820 (*)

:Internações

~;~

9.065
2.755

Adultos
Infantil

UTI

378

1

Gessos
Pra1to Socorro

• Adultos

.. ,

,.-:>:rj,}:.-,:~-.r,.H
"""""~"""-" ~'"""'"-~!:"-

..

8.151

5.237 ..

-~ '_;'f~

3;.395
114.937 .

82.938

• Infantil

31.999'

hrilulatÓrio

69.524

Adultos

53.')91
16.627

o

40.352
25.679
-~.:.:0

• Infantil

......~-

o

(*) - 1.479 de outras c:p aÊ~~~,~- 12,5%

Cirurgias

-1

12.439

,_

.i.f\1>.878,
; .... h·,:.,.-...
.•.·',i •'----

-~

~

7310
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Hospital ».mci~

Pralto Socorro """"tado, :!ncanpativel em área rlsica e~
sos hunanos .para atender a demanda presente e fUtura

Sao Jose

Capacitar e garantir o adequado
atendimento ernergenc!al intensi
vo e especial 1zam na regiãõ

m2 atua.is :
590 ~
2
m previstos: 1.909 m2
Salas cirÚrgicas para etn!!rgên

cias:

-

Atual
: O
Prevista! 02

• ·Sala de atendimento:
Atual
; 04 macu

Prevista:- 18 macas

• Previsto:_ Heliporto
• Previsto; saguão preparado
ra atendimento

catástrofes

2. :r:nsut'.tciênc:ta ele leites
mis e especializados

ae-

Hospital cCnstantem!onte lotado;
t'requente necessidade de BUSpel!
t'ler cirurgias eletivas; pacieri='

tes internados até

em lei tos 4e

apoio; terrpo de eSpera para internação _de· 21· a 48 horaS; altas precoces

~

eãi

Capacitar o Hospital para atender a demanda atual de 29% e !U.
~tura de 16%_dos leitos da cicm='

de.

SOO lei tos gerais e esoecializa
dos. sendo 98 ped!átriÕos.
~
Equipamentos para Pronto Socor-'
ro, trri, SerViços DiagnÓsticos

e para Radioterapia

3• Principais causas-morte

da

região:
·
• Problemas eaidiovaseul.ares
• Poli trat:mas

•

·sucateados e insuficientes
-· equipamen~

recursos-hUnanoS insUficien-

te a área dsic'a e equipamentos7

Investir em áreas de f'onnaçâo e
treinamento de recursos hunanos.

tes, desnotivados, mal prepa-

• ~lemas pulmc:na.res
• Neoplasias

rados

4 .. Expressivo minero d~ Paeienr
tes que necessi tan de trata-

mento radioterápico;

Adequar raciooal e cmpativelmen

'Estrutura:

·

Existência de tratamer.itO cirürgico e qulmiotei'Ópico """
casos de neoplasias

Ausência de tratamento radiote-

.IrrrPlantação de un serviço de Radioterapia em dependências desativac!a.s do hosp.:i:taí apÓs re.foÍma

duzindo as· chances

llorri:Ja de Cobalto

rápico.
Mui ta demora em cons"egulr vagá
nos serviços mais próximos~ redo

sucesso

terapêutico dãs neoplasias que
já ~iveram o Sel:J procegimentO

c1rur.gic0 e/ou

e Construção da casama.ta..

já adquirida.
, CUsto da obra: S74,Í53 BTN

~oterap!co.

A região de abrangência de· Join
ville é de 1.000.000 habitar>tes

e não _fnter!"ere nas I-egiÕes _ de . _
abr,angencia dos centros que pos

•
S •.Nece;<Sidade ele m serviço. da
neeropsia para fins diaanost:f.cOs

~óterapia

-

Ausência

de instalações para es
te t'im.. Inexistência do serviçÕ

no nun!cfpio. InÚneros d.iagnÓs• tioos dÚbios e ignorados.
• N1' da Patologiata.o:

02

· Ref'~ e ocupação de área de~ .
tivada no hospital para tal fina11dad.e.

Projeto pra1to can 172

af

~
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l'19P'?""ta do Plano D1retor
6.

Terapi~ Intensi""": ·
·~
Apoio basieo para as ~
cias: leitos süficientes pá=
ra absorção da sua dernar'ldS.
natural (8% do total de lei-<
tos) e suporte adequado para
~eber emergências dos outros hospitais da região

• SoperloF>ção da tm ex1s!'"nte.
• Ihex1stenc1a de tm Pediatrica _
.
~
• trl'I, Intermediaria sem estrutu

ra fisica adeqlla.da. e Pequena-

(4 leitos)
• UTI existente can instal~ões
inadequadas e equipamentos su
cateados

-_

• IneX!stêi-.c!a dã Unidade toro-/ nariana

ela tm: para 12 ie1tos;
• Unidade coronaria:na CCI!! 04 lei-

• Expansão
tos

•

• Unidade Intermediária cem

16

leitos
• Unidade Renal can lCi lei tos
• l1ri Ped.iátrica can 08 lei tos
• uri QJ.eilnados cem lQ lei tos

Área total.. Prevista: 940 m2

Área atual: 158 ~~ - 7 leitos

1, Sal.as epemtlw~as ~~
para os casos de emergenoia e
·suficientes paÍ'a o atendimento ela dernancla normal do hospi
tal.

.

-

Atlll!!!f!M !l!!st"ta<ko 1 neoessi~
~ ~~d'!a ,,.,.,,~ ;lffl çoesa
Pequeno para a demanda ( 800 ci~ias/mês ~ apenaS S- Sal.as
cirurgierus)
Área atual: "907 m~ ·

Adequar u

instalações :tisicas

às

~~~~t~cs ~a J"\"''O•~toa ~

alizadosi possibilitar o atenct1mento da demanda e ter espaço garantido para as emergências.
Lei t_os na Recupe~ão anestéstca:
02, 09 salas ci.rurgicas. 02 salas

ci~icas

tiário.

para emergências.__ vessan1tári95, depÓsitos

conforme normas basicas do Minis~rio da SaÚde
1
Mea Total prevista: L 145 m

a. c:.mr.1 c1o ~"! Esterill-

ca11

-""itaçao para ser

'Viço que lhe CCXIP'te. den~
das nonnas .de segurança e ambiente cem controle adequado
!.da produção de calor"i.a

9. Iretals<;ões copacitadas para
abrigar as ins~s
dà.
Fannacia, Centrel de Diluição. e Al.moxarifado, of'ereeen
do segurança patr:l.moniaJ.,coii
trole de quaJ.idade dos prodÜ
tos annazenados e manipula=
dos, racionallzação e ecOl).omia

.Mbiente pequeno, mal' ventilado,
can excesso de produção de calo .
ria
-

em

Instalações mal adaptadas
lo · ·
cal inseguro
em condições inã
dequadãs de conser.rSção, manipÜ-

e

laçãoa Gráfica descentra11za.da.7
• Área Atual: 300 ffi~'

11. Serviços de Exames ~olÓ~
cos e eor Imagens Graficas · .
carpativel cem a demanda 1n- -

tema e externa

Ret"onna do local can rect>peraçÕO
tisica e possibilitando
a_ instalaÇão ela ~tral ge Dil'!!_
çao, centrallzaçao da Gra!'ica e

"da área

consequente:

• redução de custos .

..~~~:O
ro

_

adequado e-~~-

-

• distribuição -raci.Cnai e cOntro

·

10. Serviços de, apoio can estiutura adequada para. oferecer
suporte co'ndizente ao hospital tais cano:
• Manutenção, Lavanderia,Ser
viço de NutriS_® _e Dietéti'
@á, tWttE: li! Admirtietraq~ -

• Sala can 346 m" - ventilada .
Ligação direta ao Centro CirÚrgico
Ligação independente para as de
mais unidades do hospital
-

le aoequa<lo c~
.
• Area prevista: 528 m•

Estrutura rlsice desgast:adà · e __
mal.__ ~1~ e

~

~

em relaçao as normas ao Ministe rio da Saúde..
Espec1:ficement'é

-ern__ relaçãO ãO SAME,

área

inseStJ

ra- e inapropriada para abritiõ
49 'Wd.o g arquivo
·

Atendimento. mensal de aproxima-_

damente 4.500 eacientes. Exces-r-"-~
·so de utilizaçao dos e~pamen
tos CO'll inÚnerélS avarias e interrupçÕes;
Existeotes 3_aparelhos de Raio-X, dos quais Ol- obsoleto

-

Possibilitar a microfilmagem do
.lrq~vo médico:.·
_- __ _
.: ~
Dimensionamento adequado das are

as :risieas e .dos seus equipameri=
tos_nece~ári~.
~
Recuper;açao_ da estrutura f'isica
existente
Equipar o setor cao 5 aparel.hos
de Raio-X e ccxrplementar- cem .o
serviço de_ ul t;rasonozrafia

Novembro d~e 1990
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·12. Serviço de Exanes laborâ.toriais cl1rueos ccnpative1
can a demanda ~tema e ex-

tema

.~

Área rlsica pequena.

Prover de área dsica carpativel

s

t.oca.J.iZação- atual distante prin

além_de p~ às 1JI'}idades ~
mergencias como tambel!t. :4e f'aci~
acesso- aos demais usuarios (.internados e externo)

cipa.l.nlente das unidades de ateri

• Área total prevista:

.fluxo nonnal da. real.izaçáo

dos

exames, can conseqUentes de:f'ici
ênc1as e atrasos no atendimentõ.
dimento emergencial.

-

200 m'

• Nll de exames/~nsais: _ 8.2.00

• Área atual.

13. Al!tlul.a1:Ório:

5etor capacj.tado para sbso!:
'ver a demanda dos processos
de atendimento
• Pralto Socorro -

Atendimento -

rio

'

Pronto
.AntJulató-

, St311tl.nuitlMe !!e ~t"""'M
tp eJ:;pecializado dG paciente· interui..do pÓs-alta -

151

nl

Área rlsic;a áÇa{lhada cort apenas
5 con.sul tori.os, 'atendendo una

ApÕs relocação de outros seto.re!l

média de 7CCO pacientes/mês nas
especialidades e atividades:
angiologia
ci;urgia geral

nobre para ambulatório:
• 11 etapa: 954 m1
.. 21 etapa: 954 rrf

clinico geral
dermatologia

,
•
•
..
•
•

tes internados e egressos:
te:r-~ia ocupaciooal
..
fisioterapia respiratoria
nutricional
psicolÓgico
reabilitação ca:rdiolÓgica-pul..,
rnonar

• pediatria
• reunatologia
• urolog.i.a

• otorrinolaringologia
l33

possibilitar a instalação e aten
dime:nto a'r'bulatorial nul tidisc1=
plinar e complementares ao tráta

me'nto e ~eupsr~ão do=_ :paoi•n":'

~eat~nt.f:1~;_1§4!.1!\

ginecologia
hematologia
obstetrlcia
o:rtalmologla
ortopedia
pneurologia

Área atwl:

do hospital localizados em área

rrf

clinica da dor
ambulatÓrio de controle pÓs-o
peratÓrio mediato iucluirido ~
tendimento dcmiciliar e trabalho conjunto com a
atividades educacionais para a.

cem

c-orrunid.J.Uo

• AmbulatÓrio de especialldwles:
- Oncologia .
NeUI"'logia e Neuroc:irurg1a
Ortopedia e Traunatologia
Plástica Reparadora
Angiologia
- Cirurgia Geral
- Cllnica Geral
--9astroenterolog1a
-

- Pr.euoologia

-Pediatria

14. N~flade de tomaçio de
• INiC de obra •apeoial.1ad&
• Popel ec!ueacionol do hospital.
(Ca'lsiderando a deficiência

naciooal. em ronnação médica
~~Mtb~l~ij ~ ~~n~Ju~•'<lfldQ
a necessidade constante de

@

aper:feiçoamento destes pro
-nssicnais;
Coosiderando o fato de Join

ville contar can escolas SÜ
periores na área de saúde,c~o

cbs Faculd:ldes de

Fi-

sioterapia, Terapia ~a
ciooal, PsicOlogia e -EdÜcação Fisica)

ResidÔncia médica em .Anestesiolosia;,
•

Redideneia medica ear Medicina
Geral e Corrun1 tária;
• Estágio curr1cular do &• ano (11•
e 121 !'ases ) de Medicina· em convên~c com f U.F.s.ç.;
• Estagili) teoDiccr.-pratico do 41e !5•
ano da Faculdade de Psicologia da

.

ACE·

.

.

• Estagias teorico-praticos dos 4•s.
anos das Faculdades de Fi.sioterapia e Terapia Ocupacional da ACE;
Curso de _f'ormação de AúxiliSres
de Enf'errn.3gem, em convênio cem o
SENAI·
• Cmipo 'de estâ,tio do curso de Auxi
~liw< de Enferm.:~gem da Secretariade SaÚde de Joinville;

• Dcpnr~mto de EducoçÕo em Sorvi
ÇOj
.. -

• Ccmissao de Ccntrole de Ini'ecçao
llospi talar can atuação de treina-

Área rlsica: Auditório projeta
do para o PÍ'edio do Prcnto

sõ=

corro; salas de aula e de reuniões no prédio s.c:nin:ístrat1vo
(ref'orma do atual Pensionato e

qreche) i

construcão de prédio

. para moradia de médicos, estudantes e fUncionários •
• Material didático·: -adquirir te
levisor-,aparelho de video,

!'1!'

madora, video textos, ec:np.lta=

dores, bonecos para treinanento de RCP, eritubação-, etc.; .11
vros, revistos. etc..
Utilização do Setor de Recur
sos Hm1anos para integrar e cõ
ordenar todos os programas de
treinaonento, possibilitando ao
Ho~pitnl torr4~se

Centro

de

Reterência ~a !'OllllaÇ5o c 1nfonnaçào na área de saÚde
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P.twust;a do Plano Diretor

mento interno e exteiT12;
.
SEM - Serviço de Emergencias Mu
nicipal. Em convênio cem a Poli

cia 1-Ulitar. Instrução em emer=
gências para médicos e paÍ'amécf!
cos·

Cen~ de Es""-.l~s d.e C.t~c!as
da Saude. Reun!oes e Congressos.
Biblioteca;

Estágios extracurriculares ,Para'
estudantes de medicina e medicos;

Falta de integração entre as

d!

versas atividades de ensino;

Def~c!~!a do planejamen~o; ~

Deficlencias importantes em area tisica e equipamen!Os apropriados para aulas

teoricas.

Qlsto:

LEVANTAMENTOS DAS NECESSIDADES

DA COMUNIDADE

o_ ano 2.000:
1.660 leitos

Para

840 ;

2.500-

o Pla'no Diretor do Hospital
Municipal São Vosé prevê 112
leitos pediátricoS o que representa 40% da · necessidade
atual e 22.4% da necessidade
do ano 2.000.

O Plano Diretor do HosPital
Maternidade São José prevê um
máximo
de 500 leitos. Pqrém,
Uoinville possui uma capaci-dade instalada de 840 leitos este total inclui os leitos de
.em geral, dos quais, 744 lei- apoio,
os quais normalmente DC-DT.DA/347/90
tos estão
ativados
(agos- não são computados como leitos
to/9'0} .
(atualmente 49 leitos; pósVoinville,· 12 de julho de
co-nclusão do Plano:j . to-tal de 1990.
A necessidade de leitos hos- _98 1 e i tos de apoio
~xmo, Sr ..
pitalares segundo os critérios
Luiz GOmes
do Ministério_ da Saúde para_ a
MD~ Prefeito Municipal
Leitos prop~iamente ditos Nesta'
etual idade é de 1._370 leitos e
~
para o futuro (ano 2.o-oo) é d_e ho Hospital Municipal de São
Llosé
2.500 leitos.
Prezado__ Prefeito,
A região composta pelOs -·muni-· Atualmente; 236
Os ._Dir_etores Cl fnico,_ Técnico·
cípios v-1zinhos, que se ampaPlano
Diretor:
402
e Adm1n1strativo do Hospital
ram em Joinville como municipio sede, possui uma capacida- (representam 29,34% da necas- Municipal São Vosk através do
Luiz
de
instalada de leitos em nú---sidade atual e; 16.08% dane- Oiretor superin'féndente,
Car_los Franza, vemsolfcitar
mero de 1.385.- segundo 0 Mi- cessid~de do ano 2.000)
VQssa
atenção
para
o
projeto
nistério da -Saúde e relacioPara -8 Pediatria, 0 Ministé- do .
complexo
Pronto
nando com os dados do IBGE' a rio da' sa·úde preconiza
a per- Socorro/UTI.
relação le_itofn_-2' de habitantes cent_agem de 15%
2_0% do nLimed
1 1
está
·adequada
pu
_ ate
·t 1
O projeto está pronto, já foi
hiperdimensionada. Faltam lei- ro teta 1 e e tos hospl a aapresentado_ informa 1 mente para
tos na ·sede da Regi ona 1 ,
res ·
a classe médica nas __ pessoas
Capacidade instalada em dos co·oraenadores de serviço
Defasagem de leitos hospidoinvi
lle:
127
do
H.M.S.J .. Gostarfamos de
talares:
apresentá-1o para a comunidade
pol ftica e empresarial. Para
Àtualidade: 1.370- 840 • - Necessidade atual: 280
·tanto achamos interessante que
530 leitos
-Ano 2:000: soo
·seja ·1 evado para a Câmara Mu-

Necessidades de leitos

a

Novembro (!e 1990
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nicipal pelas suas mãos,
Prefeito, oficialmente.
Sabedores

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID
Sr.

neste e nos outros projetas
vinculados ao Hospital Municipal São José temos a certeza
da
boa
recepção ao nosso
pedido. Estamos a vossa disposição para uma apresentação
previa a v. s~ e aos seus
secre'tários.
se considerado
necessária.
firmamo-nos.

Dignfssimo Ministro da Saúde

COMPARAÇÃO DOS RECURSOS

~OL~CI~~~~iT:~R~ÃgBRAS NO

Bt--asfiia- DF

UOSÉ X ARRECADAÇÃO DA
EM JO!NVILLE

PREVID~NCIA

Sei1hor Ministro

votos de elevada
con.s i derac;ão,

Respaltosamente, Celson Uosé
Ely, Administrador - Dr.
Clóvis Hoepfner, Oiretor Clí.níco
- Enfa LuiSa H. ~ordan, Chefe
da Divisão Técnica ..
Ofício DS-170/90

Tendo como base a arrecadação

Em virtude do HosPital Municipal Sãõ José ser um hospital
eminentemente de emergências.,
vimbs sol i citar ·vossa. atenção
no sentjdo de . qy"_e . seja-nos
dadoapofOpara ,aquisiçao de
mêftef i a is e equipamentos qu~.
melhorarão, a curto prazo,
c
atendimento da população de
·uoinville e
região .nortecataf""inense.

da Previdência em Uotnville no

.1990._- ·

Custo Obras
Arrecàdação Mensal da
Previdênc1a do Município

Com a'arrecadação de_ 1,3 mês.
da previdência em Joinville
estaremos melhorando e otim1zando a estrutura da saúde do
Hosp~tal por 10 anos.

dezembro de 89 em Ncz$

745.870.686,90-

.O custo das obras a serem realizadas no Hospital Municipal
São José foram orçadas em Cr$

Em aneXo, relação dos materi·ais e equipamentos necessários.

Gomes, Prefeito

de·

mês

277.978.043,76 e, aplicando as
correções
inflacionárias de
5.6% e 72%, dos meses de janeiro e fevereiro respectivamente
obtemos um valor de .àrrecadação
a tua 1
de
Cr$

974. 168.549' 00.

Respeitosamente; Lu i~

0oinv1lle, 23 oe abri 1 de

2

Cal:" los Franza, Di re'tor

SUPerintendente.

Dr. A1ceni Guerra

do vosso interesse

Com nossos
estima
e

- Luiz

Excelentíssimo s'enho
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Teremos

então comO fndice __de

o seguinte:

~comparação,

Munich:ial

Cr$ 975.000-000,00/mêJ>

1, 3 mês

Cr$ 750-000-000,00/mês

Obs. : o- custo das obras foram.
fel tos te'ndo como bàse as. relações de custos elaboradas
por Eduardo Neves, apresentada
no texto __ 11 Novas Tendências dão

saúde aos Hospi ta 1s", Medicina
Urgente,
Jul/89
(em anexQ),

-

Arq~iteto

Arquiteto
Gaiger..

saom'
soom'

Walter R.
~osé

Ziemsth
Francisco L.

nrnit.ot:emp1a

Projetas Cooo~uldoo

240 dias

Rnronnn dn AJmoxnrifArio e
F:'l.nn.-ic:'"

Ant~ ProJ-COnc1uldo

180 dias

1\l:t Pedi ~t:rlCA.

Proj.~tetênico

240 dias

~:ooo

of

2-102.600 lll'N

rront:o noc::orro

Proj _Arq.ntetônioo

720 dias

8.466-192 lll'N

nnr .cm ll:rnl M.."'.tcrJAl

J\n\:e-Projeto

100 dias

S1coo m1
425m'

ner .Cnnl:rn C1 njrn1 éo

Ante-Projeto
Liei taçOO de Olraa

120 dias

,850 ...

1.786.609 BTN

120 dias

1.96 ...

13_700 lll'N

Hot:...lnrl:\

'EStudo

730 dias

s.oso ...

7 ..527 ,.404 B'm'

Aln _rnlc]ui:Íl:rlr~.

llnte-Projeto

240

dias

2.499, ...

2;527 .273 ,lml

nnr.r~l.olnp;ln

t!

Nr=enÍ,sia

574.153 lll'N
30.000 BTN

214-393 BTN

4.671.975 BT!f
18.6'70.349 B'm

···~·····································!··········
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Respeitosamente, Luiz Gomes,
Prefeito Municipal·
L.L4iZ
Carlos
Franza, Diretor-SupeJoinville, 23 de abril de 1990
rintendente.
Excelentfssimo Senhor·
Projeto: Reforma prédio para
criação de êila psiquiátrica
DR. ALCENI GUERRA

Oficio OS-168/éO
Joinvi11e, 23 de abril de _1990.

Digníssimo Ministro da Saúde

Djgnfssimo Ministro da Saúde

Oficio OS-162/90

Brasília- DF

Obje_tivo·: Criar serviço
região, hoje inexistente

na

iJu.st i fi cativa: A região não
tem o serviço, utilizando-se
anexando, projeto da serviços de outros- centros "Radioterapia",
para
vossa C~~i~iba _ou Florianópolis
apreciação.
DesCriÇão sUmária do Serviço:
Respeitosamente,
Luiz Gomes, Reforma de antigo pav.í 1hão i nPrefeitura Municipal --L.utz dustrial
e construção de área
Fronza,
Diretor-Superinten- administrativa para
atender
dente.
parte da região, com 84 leitos, ~endo que _a__ necessidade
da região é de --150- leitos. Projeto: Radioterapia
Objetivo:
Proporci_onar o atendimen~o radioterápico, comFase: AnteprOjeto
p1ementando o c.irúrgico e o
Senhor Ministro
~stamos

quimioterápico já existente

-Prazo cone 1usã_o da Obra_: 2_40
Inexistência dias
na região desse serviço e diValor Esfimado: 2.627.274 .BTN
ficuldade de a~endar nossos
pacientes em serviços de outras localidades
Projeto: Hotelaria·
~ustificativa:

Descrição Sumária do Serviço:
Obj et i vo: Expansão -do Hosp-;Devido ao volume_ de pacientes ta·l Municipal
são José para
que necessitam de tratamento 500 1'ªi· i; os
radi_oterápi có ·e _não cOnseguem
·em tempo hábil vaga nos serviJust i 'fi cativa: constan-te TI'\,ços-- -----mats -- -----próximos
ta de leitos cirúr~iCos e Clf(Florianópolis ou Curitiba);
nicos adultos
o·evido ao total de habitantes
existentes na região de abranDeScrição Sumária do Serviço:
gência do hospital (Joinville Após
estudo e avaliação de toe Macro-região);
das as áreas existentes, como
também de reformas previstas e
Reforma de antiga edificaÇão novos
projetas como Pediatria,
(antigo isolamento) parcial- Pronto-Socorro,
Unidades
de
mente desativada com área fi- Te_rapia Intensiva,
ficam falnal de 546,32m2
tando- áreas para instalação de
1 guns
setores de . apçi o e
Projeto concluído e· aprovado aprincipalmente
para aumentarpela CNEN
mos a. hotelaria do hospital.
__ a meta próxima . prevista
Fase: Projeto concluído e a- Como
no Plano Diretor é de 500 lei~
provados;
prontos
para tos,
não podendo exceder, em
1 i citação.
virtude dos serviços de apoio
que uma empresa hospitalar nePrazo de conclusão da OI:S'ra: cessita,
ficam previstos para
240 dias
esse projeto 152 leitos~ de
fnt'ernação~·
Esse· aumento· de
Valor Estimado:_ 574.153 BTN
leitos também é
nàcessár_io
para atender as solicitaçõeS
da
clientela
do
~-Pronto
Ofício DS-163/90
Socorro,-- Ambulatório,
como
Joinville, 23 de abril de 1990 também da· clientela eletiva
(via- internação).- pois atualmente te~os uma ocupação total
Exce 1en:t. í sS i mo senho-r
de todos os leitos, com longas
filas de espera, cancelamento
Dr. ALCENI GUERRA
de
cir~rgias
.e necessidade
constante de
transferências
Dignfssi.mo. Ministro da Saúde
·di f 1cu1 tosas
para ·· oL.itF'oS
centros.
·
Brasflia -.-DF
Fase: Estujo
Senho-r. Mi ni'stro
Estamos anexando, projeto da
"refo·rma prédio para criação
·de
ala psiquiátr}ca 11 , pare
vossa apreciação.

Prazo

Conclusão da Obra: 730

dias
-~alor

Estimado: 7.527 .404. BTN

Excelentíssimo Senhor_
D~.

~LCENI

GUERRA

Brasil ia - DF
_Senhor Ministro
E_stamos
anexando
projeto
"Construção -do Novo ProntoSocorro e Unidades de Te_rap_ia
IntensiVa, Cen~ro de Tratamento de Queimados,
He_l i porto e
Portar i á Centra 1 11 , • para vossa
apreciação.
·
-Respeitosamente. L.uiz
Gomes, Prefeito
_Muoicipal
- L.uiz Carlos Fronza-, Di reterSUper i nt-ehdente.
Projeto; Construção do _NOvo
Pronto-So'corro__ e Ut"iidadeS . de
-~Terapia_
Intensiva. Centro de
Tratamer::~to de Oueinlados. Hél.iporto e__ P_or:-tar i a Çef1tra:-l
Objetivo: Garantir adequado'
atendimento emerg_encial intensivo e _es_pecia_l izado na regiãb
e:---a-t-ef'ldef'<--_-eni_ergência de p1 ata=

formas oçeãnicas.

Just i f fcat i va:
Área ·i f s 1ca
·existente inadequada para a~
~ender
a demanda p~esent~ e
futura
Descrtção Sumãria do Serviço:
Construção" de área ffsica anexa ao. Hospital, com instala·ções
apropriadas
para
o
Pronto-Socorro, Pronto-Atendiment6 Médico, Unidades da Terapiª
I~Jtensiva
_ (geral.
pediá.tricos, coronáriost queimados e intermediários}, Por-·
taria
Central..
Intenação,
Vestiário Central. Estáciona~
menta. _o Hospital Municipal
São Josê é uma entidade que se
caracteri-za
pri nci pa 1mente
pelo atendimento·. às emergênc.i as nos· seus
di versos graus
de complexidade que ocorrem· na
região norte catarinensé. Urge
que se _in'{l'ista nestas dependénci.as. uma vez que o que e'xiste 'não comporta o atendimento às necessidades da popu- Tação existente - e _pr-c;j etada
para os·próximos anos.
·Fase:_ Elabo_ração
arqu_itetõnfco
Prazo
dias

d.o projeto

ConclusãO di Obrã:_ 720

Valor Estimado: 8.466.192

~TN
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Ofício DS-169/90- --

Gostaria que todos entendesgar, ou o· faz di ret"amente,
ou
sem que, na última década do providencia seu seguro-saúde,
,Joinville, 23 de"aõrf1 de 1990 séCS~lO XX", é incorpor8ç:ão tec-:contrata- sob vá r tos sist-emas
nologica, em todos os setores
de pré-pagamento e garahte seu
de atividade,
é um fato que,
atendimento.
Excel ent"íssimó S9nhor
aparentemente,
não
é
mais
reversível. Tanto na área urDR. ALCENI GUERRA
Os que não podem dependem de
bana como na rural,
na vida
organismos governamentais para
civil"
como
na _militar,
em obter esse acesso.
Digníssimo Ministro da Saúdequalquer setor,
a tecnologia
derivada
do desenvolvimento
Brasília- DF
Onde o Governo foi buscar a
cientifico está presente,
comaior massa de recursos para
mandando,
até.
as campanhas
Senhor Ministro
essa ass i sténc1 a?
Exatament-e
ele i t_ora is de quem irá decidi r
daqueles que não t-êm recursos.
._A . c.cm:tribuic;:ão destinada à asEstamos
anexando
projeto sobre_ nossos des ti no"s. _
"Construção da Ala Pediátrisistência medica é _uma parcela
Ta-inbém
na
medicina
isso sempre menor que 30% dO que a
ca". para vossa apreciação.
ocorreu. Estamos muito longe Previdência arrecada sobre a
tempo em que toda a tecno- massa
Respeitosamente,
Luiz Gomes, do
de
salários.
Se os
salários, no Btasi1,
sabidaPrefeito Municipal
Luiz logia médica disponível_ cabia
Carlos Franza, Diretor-Supe- em uma liiãleta que o médlc_o le- mente, são dos mais baixos do
vava consi_go aonde quer QUe mundo, é claro que os recu~sos
rintendente.
fosse.
Por isso era quase inpara adquirir a tecnologia médiferente
tratar o doente em dica disponível e_necessária à
Proieto: Construção da Ala
sua c_ asa, ou nos hospitais de grande massa da popu 1 açã·o não
Pediatr1ca
--·--·-então.
são compatíveis.
_
Obje~fvo:

Atender

adequada-

Hoje,
é quase inconcebível
mente a
demanda pedlátrica;
Criar Ambulatório Ped1átrico -deixar determinados doentes em
casa. diante do verdadefr_o__ arindependente ao do hospital
senal_de diagnóstico e
teraJustificativa: _Inexistência pêUtica -a ·exigir instituições
de
instalações
apropriadas poderosas. capazes de oferecer
guantitativa e qualitativa na todos os r_e_c;urs.P-ª._ ~x i stentes.
area pedfátrica,
que ficará
Acontece que todo o avanço
ligada ao hospital por ligação
tecnol~g1co foi desenvolvjdo e
terciária.
é propr 1 edade de grupos empre-Descrição Sumáf-1a do-_Serviço: sariais que formam u-m- c·ompli:!Xo
comercial
e de
Construção de Ala Pediátria industrial,
tudo o
com capacidade de 104 leitos -e serviços pa.ra vender
área ambulatorial
apropriada. que produzem. A tecnologia reDesta manei r a o Hospi ta·l Muni- sul tau em g-randes negócios.- Os
cipal São José se responsabi- produtos, processos e técnicas
oferecidos gratuita1 i zará
por 40% dos
1 e1 tos não são
mas sim vendidos, evipediátricos
__ -~ necessários mente,
a tua 1 mente.
Esse to ta 1 faz dentement~. a quem puder pagar
-· ·
parte da meta máxima de 500 ~or eJes.
leitos para o Hospital MuniciQuando se trata de avião a
pal
(Plano Diret_or;
projeto
jato,
computadores,
automóarquitetônico -em andamento}
veis, produção artfstica etc.,
F"ase:
Ffnal da elaboração do somente parcela pequena da po~
pulação do planeta realmente
projeto arquitetónico ·
dela Se utiliza. A grande maiPrazo conclusão dã ~bra: 240 oria não tem acesso, como não
tem aos -ho-téis luxuosos,
aos
dias
restaurantes suntuosos etc.
Valor Estimado: 2·.-102.600 BTN
Isso,
porém, não é indispensável para que possam viver, e
"MEDICINA "CUSTO ZERO"
até bem, e até serem fefizes.
Adib o . .Jatene
Quando. entretahto, apar_ece a
O título fof-me sugerido -pela doenya e as pessoas precisam
Prefeita Luíza Erundtna,
com uti_ltzar a tecoolOGJia incorposua proposta sobre a _tarifa do rada à med-icina, nao _dá para
se aceitar que só os que podém
transporte de ónibus.
pagar tenham acesso __ a_ esses
de
djag,...Ao:;tico _e
Se a ·proposta da prefeita é recursos
sufi_ciente para_ cobri r todo o ter?lpê~t__ j_ca.
custo,
se é oPortuna, se dev_e
bcorr_e que aS eFnpre-sas e- inS-ser aplicada ao
setor
de
comertransporte ou a outro setor,. é titulções industriais,
ciais.e hospitalares não podem
problema. a ser dtscutfdo.
_oferecer seus recursos gratu fsob
r 1 sco de se
De minha parte, gostaria de t_amente,
oferecer à discussão como vejo i_nviabilizarem.
o problema da medicina "custo
Surge,
então,
a necessidade
zero 11 , que vem sendo oferecida
a toda a população, de maneira de criação de sistemas capazes
fazer
frente
a
essas
insuficiente e insatisfatória, de
outra vez,
aquela
tanto para médicos quanto para despesas.
parce-la pequena au~ pode papacientes.
-

Ser_ fa,
ma:l comparando-. como
pretetider pagar um ·carrô Mercedes com o produto da venda
de uro FUsca _usado. Si -mp l esmen.;.
te não 'dá. -·
É por isso que _o Inamps pa:ga
aos hospitais, e
com atraso,
Cr$ 2f;!O,_O_Q _ po_c__ _uma . diária,
quando qualquer pensão em São
Paulo, sem ofe~ecer.. ao menos,
café da manhã,
cobra muito
maiS.
Por isso, paga ao médico.
por uma cõnsu1ta,
Cr$
186, 00,
quãndo"-- qua l_quer- barbeiro de bairro cobra três ou
_quatro .. vezes mais parã cortar
cabelo de .home_m. E d_epoi_s,
ainda se que·; x.a do atendi menta,
das condições não_ satisfatórias dos hospitais e imPede
_que os próprios pacientes Com- p 1 ementem esses
- baixos
valores.

CriOu-se, no País, sob comanOo e responsabilidade dos governos, -a--idéias de que medicina é "custo zer:-o".
Enquanto isso,
o tra~sporte
urbano
sempre
foi
pego.
Lembro-me,
quando ainda estudante. nos i dos de ___ :t948,
do
tumulto causado pelo aumento
daS terifas de ôniPus e_ bondes, que chegaram a ser incendiados- na Praça
Ramos
de
Azevedo.
·os· rãaju_stes nos transpOrtes.
_progress i vameQte, deixaram de
ser_ tr::aumât i cos e for,am sendo
aceitos pela população. a ponto de os sucessivos aumentos,
durante a atual administração,
não sofrerem ma i ores ·c r f ti cas
e nenhuma reação. I r,tc l_us i v e se
criou o_vale-transporte, sub. sfdiado pelas empresas.
Estabelpceu-se a
idéia, sob
comando e responsab i 1 idade dos
governos.
de que ___ transporte
deve ser pago. - _

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (seci!o II)

Sexta-feira 23
2

PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 58, DE 1990
(Incluída em Ordem do-__ Dia nos
termos do art. 17.2.
II, d, do
Regimento Interno) __
Discussão, em turno ú~ico, do
Projeto-de Decreto· Legislativo
n~
58, de 1990 _(nA 129/89, nã
Câmara dos Deputados,
que ap~ov~
o ato gue outo~ga permlssao à
Rád1o' Divinal
FM
Ltda..
para explorar_ serv1ço·
de radiodifusão
-sonora
em
freqUência modulada, na Cidade
de Formiga,
Estado de Minas
Gerais
(dependendo
de
parecer).

3

PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO

N~

59,

DE 1990

(Incluído em Ordem_ do Dia nos
termos do art. 17.2;
II, d, de
Regimento Interno")
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto legislativo
nS< 59. de 1.990 (riA 147/89, na·
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão outorgada à_Rádio Difusora
de Picos Ltda., para explorar
serviço de r adi adi fusão so_nora
em onda
média,
na Cidade de
Picos,
Estado
do
Piaui
(dependendo de parecer)

4

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NA 60, DE 1990
(Incluído em Ordem do_Dia nos
termos do art, 172,· II, d, do
Regimento Interno
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo
nA 60, de 1990 (n~ 150/89, na
-Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outo_rga concessão à Televisão Pirapftinga
Ltda., para exploração do ser-·
viço de radiodifusão_de sons e
imagens (televisão), na Cidade
de Catalão,
Estado ~ Goiás
(dependendo de parecer}.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sara1-

va)
sessão.

Está

encerrada

de 1973, e tendo em vista o
que
_consta do __ !?recesso n~
resolve a 1 terar
o Ato desta Presidência nA 10,
de 1988, publicado no DCN, Seção II, de 5-2-88, para manter
aposemtado o servj dor Wa 1 d_emar
GOmes Tinoco, no cargQ de Analista Legislativo,
Area
de
Processo Legislativo,
Classe
"1A", Padrão III,
do Quadro
Permanente do Senado_ Federal,
no~ termos do artigo 521,
i nc1so I, __ combinado com o_s artigos 51-5~ if1ciso II, 516--, inciso
l_. e 488, § 4~-~ do Regulamento Admi ni stra't i vo-= do ·senado
Federal,
bem como __ o__disposto
na Reso1ução SF
n~ _21,
de
1980, a partir de 12_ de setembro de 1990, --com proveflt6s i ntegra 1 s,
observado o d_i sposto
no artigo 37,
inciso XI.
da
Consti_tu1ção ~edera1 ,_
·o11 . 585/90-0,

a

(Levanta-se a sessão às
18 horas e 50 mfnutos.)

ATO 00 PRESIDENTE
NO 240, DE 1990

o
Presidente do Senado. Federal, no uso_ de sua comp~~ência
regimental
e_regulamentar, em
conformidade éom a
delegação
de competência que ihe foi outor:gada pe 1o A.to da Comissão
D1retora
n~
2, de 4 de abri1

Sena-do-- Federal , 21 de novembro de 1990. Senador
Iram
Primei r o
Vi ce-Presi -:-.
denü3-,
no
exerC:icfo - aa
Pres i dênc_i a.

Saraiva.

ATO DO PRESIDENTE
NO 241, DE 1990

Novem'Bro-de 1c .JO
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004 .966/as-:-s; résol ve til terar
o
Ato desta _Pi"éSidên_cfa: n~
249,
de 1985,
pUblicado no
DCN,
Seção
I--r-,- de 20-11.;.-85,
par:a manter aposentado o
s.ervidor :Hélio_ Ca.rválho. da S.i_íva·,
no ca~go de Analista- Legislativo Area de Processo Legislativo, Classe
"_ESpecial"__,_ Padrão lI L, __ do QlJadro Permanente
do SenadO Fedefalt nos
termos
db artigo 521, inciSo-I, combinado c·om os arti~os 515, inciso _II, 516,.. inc,so:Q'I_,- __ 5t7,
inC1so __·l-I,- e 4_8.8. § 4 , do Regulamento_
Administrãtivo do
Senado
Fed_erã 1, __bem como .o
d"fSipostO Mo a:rtigó 6.Q: _da_ Res_p-.
lução SF ri~ 21_, de 1980, __ e_-_ no
arti~o
3~.
§ 2~. ao Decreto~
Lei n~ _1.445, _de 1976,
alter_!!Po __ - _pelo " Decre_to-Lei _nA
2.270, de- 1985,
aplicada no
S_enado
Federal-pela Resõl ução
Sf D.g,_ 7, de 1987, á partir
de
24_ dÉ! a~ósto "de 199d,
dãpubl icaÇao da Resolução -sE_ n~
34, de 1990, cõm proventos integrais, obserVãdõ o alspósto
nó
~ttfgõ · 37,
-inciso Xl_L_da
ConstituiÇão Federal.

aa:ta

Senado
~ederal, 21 _de riovembro ae_- 1990.
..:._ Senãdór ~rram
Presidente do Senado Fede- Saraiva.._ Primeiro Ví_ce-Presi_ral, no uso de sua competência denté, no exerci c i o -di:\ -~-PreS i~~
· ,
reginienta·l
e regulamentar, em àênCiã.
conformidade com a
delegação
ATO DO PRESIDENTE
de competência que lhe foi outorgada pelo_ Ato da .comissão
~NO 243,. DE 199Q
Di retor~
n.g_ 2, de 4 de abri 1
O
Presidente_ do SenadO-.fedede 1973, e tendo em vista
o
que
consta do Proce_sso n.g, ral , no uso de s.ua competência
013.063/90-1, resoJve _alterar regimental e regulamentar:, em
o Ato desta Pres i dénc_i a h .r.. 19, Conformidade_com a
delegaÇão
de 1 980 ~- pub 1 i cada no DCN, Se- ·de competência ~ue lhe foi~ou
ção
II, de 23-5-80. para ~an~ torgada- pe 1 Q Ã:t:O -da·_ t:omíSSã_o_
ter aposentado o servidor Jay~ Diretora n~ 2, de 4 de abril
me Corréc;1 d_e Sá, rio c;:argo··de de 1973, e tendo -em viSta -õ
_consta do Processo n.sr
Analista Legislativo, Area de qUe
Processo Legislativo,
Classe· 012-.762/88-1, resolve alterar
"Especia.l"_.
Padrão III,_
do q _A to --desta . Pres i dênçf a nA __64,
Quadro Permanente do
Senado de 1988 , · p_ub 1 i cada no DCN, seFederal, _nos termos do artigo ção- II, de 12-5-88.~-pa.-ra·rnan
servi dor A521,
iriCi so
I,- cOmbinado Com ter aposentado__ o
José cOelho_ César, no
os_ artigos
515,
inciso-- II, fonso
516, inCiso· I, e: 488, § 4~, do çargo de Analista Legislativo,
Regu-lamento Administrativo do Area de Processo Legislativo,
Senado
Federa 1,
bem como __o Classe "Especial", Padrão "r-I-I,
disposto'na
Resolução
S~
nA do Quad_rc Permanente do Sen.ado
21, de 1980, a part1r de 23 de Federal r nos termos do arttgo
inciso I, combinado co_m
outubro_Pe 1990, com proVeritos 521,
inciso
I-r,
integra is, observado o di spo.s- os artigos 515,
616,
inciso·
I, 517, fnciso II,
to~no artigo 37,
inciso XL___ da
e 488. § 4A, .do -Regulamento
Constitufção Federal.
Admi ni str·at 1 vo do Senado _Fédéo
disposto· no
Senado Federal
21 de novem- ra1_, benl como
artigo
6A da Resolução S~ nA
bro de
1990 .. Senador Jram
Saraiva, Primeiro. Vice-Presi- 21, de_·1_989_. e no -~rti~o 3A. §
do _·Decreto-:- lei. 1J
1 .44!,?,
dente, no exercício da Pres_i- ,2R-,
de
1976,
a 1 tarado
pelo
dência.
Decreto-Lei n~ :?.-.270, de 1985,
aplicado- no_ Senado
Federal
ATO DO PRESIDENTE
pela Resolução SF
n~
7, de
NO 242, DE 1990
1987, a partir de 24 de a~osto
de
1990
data
d~
publ
icaçao
__ da
o .Presidente do Senado Fede2
de
19_90,
ral',- no _uSo de sua competência Raso 1uçao SF nA 34 ,
integrais, obregiméflt"al
e regulamentar, _em com proventos
conformidade com a
delegação servado o_ disposto . _no art.i go
de competência que 1he foi ou- 37, inciso XI, da Consti-tuição
torgada pelo Ato da ·Comissão Federal.
Di retora
njj, 2·. de 4 de abri 1
Senado Federal r 21 de novemde 1973, e tenQo em vista o
1990.
~
Senadór Iram
que
cpnsta do Processo n~ bro de

o

7318
De repente,

somos surpree_nçli-

dos pelo projeto

tarifa

municipais:

zero

às custas do grande aumento do
NãO

contribuir

ducação,

di_spensar

a

contri-

buiçao da população em setor
onde ela aceita
contribuir
di retamente?
Será

que a pr6príà populaÇão

não gostaria de _um esquema que

lhe garantisse número suficiente ~e leit9~ ho~pitalares,
serviços de emergência equfpados, age1s e próximos de suas

casas; centros de

saúd~.

ambu-

latórios,· conSultórios
onde
pudessem chegar a pé e-Ser ãt~ry~idos ,PC\ quem
morass~
no

proprio ba1rro;
recursos de
diagóóstico_ e_ de_ t~a!ªme~to
descentralizados; referencia e
contre-referênçia f~ncion~ndo;
prof i ss i o na is
comge~~ntes- -~
atualizados, com t~mpo p~ra se
dedicar
aos
seus pacientãs;
enfim, uma revoluç~o D9 atendimentO médico _çapaz de dar
segurança, prolongar a vida e.
mais que tudo, melhorar a qualidade d~. ~~ d~ _d~-J~QP!..!~.~ção?

Acho _que,
antes Pe. ffiºD~ar o
esquema ''tarifa zero",. precl..;.
samos montar o esguema financeiro para a
niedicina
"çusto
zero".
DADOS ESTATÍSTICOS-DO
DE- SANTA CATARINA

~S'TADO

a) P0puiac;ã6:.·

,,~~

--:Urbana:' ~3 .:1.74 ._599 , ·
-- rura 1:
4.455.862

-

L 2B1. 26~

,"";'

:t;ot.a 1:

c) N 2

pré-esco 1 ~r: 3 .. 0_07
1

2

22

-

unidadeS intensivas: 7

pol iomiel1 te:

·ce-rit'ros de . saúde: 2.41

sarampo:

- POStõS ·de
-

19

o:-

amt;>u 1 a_tór_i os~ 33"1 ·

~

PS:. 2'

m') nA dê profissionais na área

de saúde:

médicos_: 3_..1P3.

Totãi

g)

-

de~oie-ft_Os·:

cirurgião dent i_Sta: :1.976
farmacêutico: 1.406

17.684

Ve f cu 1os. de

h)

enfermeiro: 886 .'

rádiÓS OC_:-3~"

:~~ç_nt~ ~~nferm~~e-~l-n~a---

rádios OM: '90

156

~ :jof..nais: _71

i) Morta-l i da.de
--•-

-

••

1nfant i

éi

('ativfdade meió

.. _. .

(perío. .

rcú1 a-tó"ri o: .. 5 .. 864

.
.
, , srntàmas',.. ,sinàiS·e-afSCÇões

1!1~1

definid!;S_: .~ •. 518

-causas

externas~

2.437

federa1s: 3

,

i nfeccj os as
844

·-.P~J:".t"e_adtn.

· -·

n) PIB do Estado:
-

-variação de crescimento:
4,01% no_ ano 1989
NC:i$ 55.245 .. 100.8:>'7,10

,.:__ dadOs

preliminares/89:

2.949.545.436,00-·

:

..

NCz$

e

~~-d9ençl;l~ :9P.~$~:~~ema r:"t~rYP:>Ô. ~
orgaos do- sent l do.: 206
·· , · .. -:aparelho dig8siiV,o: · 6:?e

O SR. PRESIDENTE (Iram sarai-

·Vá} -

~Nada

mais haven_ão ·à -t

ra-

tar." -vou encerrar a- presen_te
sessão. designando
para
a
ordin~ria·dê"âmanhã 'a seguin1;e

~

afecções Originadas no período perinatal: L007

1)' Perfi 1 epidemiológico:_.

coque1L:Jche: 569

febre __ ti 'f:'ói de: -66

ORDEM DO DIA

301

doenças men i ngocóc i tas-=
20

dentá ri a:

o') M·recàdâção:

..:--ne_opla-SmaS_:-·2.212_____ , ---

=- ·' "__ poenças

próte_s_e_

é opera c i ona-1 )

Pr1ncip_ªis.doenças:

do 86/87) . .

..:.. · apa.re'fh_o

.

-:_ demais_pr-9fi:!:;sionais: 2_1 .753

1~

<_

..... 26_.?_ poi-~_i_;õ66

j)

técni co

-auxiliar enfermagem: 1.563

-:Tv:--:r1·

- (doenças de notificação 'compulsória nA d~casos 86/87)

e) N2 de hospitais:

f_._40õ.

rádios FM: 39

-

estaduais:

_bi_o~u-ímícó_~_

comuni caçã'o-: ·

grau: 480 ·

11.371

tuberculose: 1.197

cl i"nic"ã"'s e pol icl í01cas: 12B

"'~PAM:

1.381

·--tétano: --106

2S1

saú6e:

~,anomaifàS congênitas:

de indú.strias:.

outras meningites: 607

Qe saúd_g:

grau: ~a .. 069

3.il._grau: 21 --total: 11.577
d) N2

mordeduras suspeitas: 3.744

..-.doenças_gl ânOI,.Jl a$ endQcr.i,nas
da nutriçao e metabol j smo_~ __ 41 o

de esColas:

hepati_te: 1 .262

Outros estabe'feCi mentes

p~rasitár1as:

95.985km

hansení ase: 162

38 -

7~·-aparel ho- respi ratór:-·í-o: 1 '508

Área:

b)

T") N;g,

diret~mente?

Não seria um contra-senso,
diante da notória- deficiêriêia
de outras áreas. inclusive e-

lucrat-fVOS-~

privadOs
total: 214

seria tna:fs- l_ógi_co pensar

esquema
f_i nançei_rQ __ vi avel_ ~~
onde _a popu 1 ação não ace i ta

difteria: 212

15

pr i va'do's rião lucrativos: 13-ã

If'TU,

em aportar recursos _para a
área de sáúde e medicina, que
já é "custo z~rci" . ~ _n~o _tem
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.PROJETO DE RES.OLUÇÃO
NA 62, DE 1990. -

(lnclu_.ído- em Ordem dp, Dia nos
termos :cfo- a·r-t. "172.
II, b, do
Reginiento rnterno)

o·isí:ussão, em turno- Uni co; do
Projeto·- de Resolução n 2 62_, çfe
19"90; ·de autor·; a
do Seriãdor
Ney Maran_hão, que .® nova
re.ct_aÇão a_ Re_so l_ução n.s~. _94 • de
19'89 (dependendo de

par.ecer) .
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Saraiva, Primeiro Vice-Presi_dente, no exercício da Presi-

ATO DO PRESIDENTE
NO 246,. DE 1990

dência.

I

ATO DO PRESIDENTE
NO 244, DE 1990
o

ral,

Presidente do Senado Fedeno uso--de sua competência

regimental

e regulamentar, de

conformidade com

a

deleQação

torgada pelo Ato

da

Comissão

de competência que lhe fo1 ou-

Diretora n~ 2, de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o

que
consta do Processo n~
013.658/S0-5. resolve apOsentar a servidora Maria Laiz Bezerça,
Analista Legislãtivo,
da Area de Processo Le~islati
vo, Classe "1.a.", Padrao III.

do Quadro Permanente_ do Senac;jo

Federal, nos termos do

ãrtigo

40, inciso III, alíneã "d", da
Constituição- da Repúh'fiC_a_ Fe-

derativa do Brasil, combinado
com os artigos 490, 4$2,- 5-20 é
488.
9 4-,Q, do Regu 1 amento Administrativo do Senado _Federal, bem assim com a Resolução
n.ll. 87, de 1989 (art.~ t1 },
com
proventos
proporei ona ts
ao
tempo de serviço·, à razão de
12/3_0 (doze tr-inta avos) do
seu vencimento,
observado o
disposto no· art.
37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de novembro de 1990.
Seriado·r Iram
Saraiva, P~imsiro Vice-PrSsidente, i'io exercicio_ da _Presi.dência.
-

ATO DO PRESIDENTE
NO 245, De 1990
O
Sr.
p'res i dente do Senado
Federal, no uso da sua co~pe
tência regimental e regulame·ntar, de conformidade com a delegação de competência que lhe
foi outorQada ~elo Ato da Comissão D1retora n.ll. 2, de 4 de
·abril-de 1973, ·e tendo em vista o que consta no Processo n~
006.190/90-1, resolVe aposentar, voluntariamen~e. Waldemar
André Pinnq, Analista Legislativo,
da Area de Processo Legislativo, C1asse_"1 4 ",_Padrão
III,
do Quadro Perffiânente ao
Senado Federal, nos termos do
ar~.
_-4_0,_ - _---inCjso ,__III,
al1nea c, da Const1tuiçao da
Repúb-1 i ca Federativa do Bras·t 1"~---combtnado--com -os arts.
490,
492, 520 e 588, § 4•, do
Regulamento Administrativo do
Senado _Federal b bem assim como
a Resolução n
87,
de 1989
(art_._ 11 ). com proventos proporei ona is ao tempo de serviço, à razão de 34/35 (trinta e
quatro trinta e cinco avbs} do
s~4
vencimento,
observado b
disposto no art.
37,
inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federa 1 , 21 de -novembro ~9e 1990.
Senador Ir-am
Sara1va, Primeiro
VicePresidente no exercíciO
da
Presidência.

O Presidente do Senado Federal, rio usO da ·sua competência
regimental
e regulamentar, de
conf_ormidade com a de1e~ação
de competência que lhe fo1 outorgada pelo Ato--da Comissão
Diretora n~ 2. de 4 de abril
de 1973, e tendo em. vista o
que
consta rlo Processo ·n~
012.481/90-4, resolve aposentar, voluntariamente, Jã1r Coelho~Bayma, Técnico Legislativo, Area de Artesanato, Classe
"Especi a 1 '', Padrão I I, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art.
40,
inciso III, ali_nea_ a, da constituição da RepúbJ1ca ~edera
tiva do Brasil, combinado com
os arts. 515, inciso II,
516,
inciso I, 517, inciso IV, 490,
492, e 488, § 4~,
dç!"_ Regulamento Administrativo do Senado
Federal, bem assim com o art.
11
da Resolução sF·n~ 87, de
1989, com proventos. integra is·
observados o dispostono art.
87, de 1989., ·com proVentos i ntegrais observados o disposto
no art.
37/ inciso Xl,
da
Constituição- Federal.
Senado Federal, 21 de novembro de 1990.
Senador Iram
Saraiva, Primeiro
Vicel?r-~si_çlente
no exercício
da
Presidência.
~~

--ATO DO PRESIDENTE

Ng 247, DE 1990
Pres 1dente do Senado Federal. no uso· da s~a competência
regimental
e regulamentar, em
conformidade com a delegação.
de competência Que· lhe ·foi outorgaca pél o Ato da comü~são
Di reto.ra 'nSL -2 ,· de 4 de aqr i 1
de 1973, e·tendo 'em vista ·o
q~e constá do Processo.n~ 012.
187 /90:·.-9~--- reS01 Ve- aposentar,
por
t nva 1 i dez, -o servi dor Miguel oa Silva, TécMlco Legislativo, Classe "Especial", Pa~
drão I, do Quadro Permanente
do Senado· Federal, no~ termos
do art. 40, inciso I~-da Cons·-·
tituíção da Repúbl icã ·Federa.;..
tiva do- Brasil. combinado cOm
·os arts. 490, .492, 5~5~ inciso
III
516, inciso Ill, 456, 488
§ . 4 0 , e 521 . inciso lI, do Regulamentõ Adiiltnfst"r'ativo
do
Senado F-ederal (Edi-ção Atual ízada - 19E9) e art-; 1.2. da Le1
nR. 1 . 050 ~ -de 195Õ; -Com proventos
i.nte~ra is,
observado
o
disposto no art. -37. incisO
XI, da. Cons~ituiçãà Federal.

o

1319
regi menta 1 e re·gu 1 amen·tar, em
conformidade com a- -delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Oiretora nA 2, de 4 de abril
de 1973, e·tendo em vista o
que
consta do Proce$SO n~
000.278/90-4, resolve alterar
o Ato desta Presidência nA
176_, de 1985, para manter aposentada a servidora Edina Borges de Oliveira, no cargo de
Analista Legislativo, "Classe
Especial", Padrão III, do Quadro Permanente dO Senado Federal, nos termos do art.
52f,
inciso I, .combinado com os
arts . .515, inciso II, 516, inciso I e 488, § 4~. do Regulamento Administrativo do senado
Federal, bem como o disposto
na Resolução SF n~ 21,
de
1980, a partir de s de janeiro
de 1990, com proventos inte-grais, observado o:disposto no
art. ·37, -inciso XI, da Const-ituiçáo Fede_fa1.
seriado

Federal, 47 de setem1990.
s-el!ador A1exándre
Cdsta,' 2_g;
Vice-Presidenre-- no ·exercfcio
da Presidência.
bro

de

(*) Republicado por haver saído com incorreção no
-~~.
seção Il,·de 18-9~9o·

(•) ATO DO PRESIDENTE
NO 198, OE 199,0
.

.O P·residente -d_o_ Senado federal, no uso da sua competência
regimen~al
e regulamentar, de
confQrm1dade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
_Di retoca .. n.ll. 2-. Oe 4 de abri 1
de 1973, e tendo em vista o
que
consta do ProcesSO n~
01~ .595/90-6, resoJve
apbsen~
tar,
vo1untarial'l)entE::, , _Nydia
Barbosa Chaves,
Assessor 'Legislativo SF-AS.102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal,
Parte Especial,-nos termos do art.
40,
inciso III
alfnea a, da Const-itui·ção dã
.R~públ ica Federa·tiva
ao Bra511,
combinado com os arts.
515, inciso II, 516, inciso I
517,
inciso VI,'
490,. 49'2
488, § 4~ do Regulamento Admin-1-str-a-tl-_v-o---ao -s-enado FeDera 'I
b~m com _o art. -_-11_, .da Resolu.:.
çao n~ 87, de 1~89, com pro~
ventos integra is, observado _ o_
disposto no art.
37, inciso
Senado" _,__Federa 1 • 21' de novem- XI, da C~nst1tuição Federal. bro de 1990.
Senàd_or Iram
Federal, 5 de_outubro
Sar-aiva, PrimeirO Vice-Presi- deSenado
1990. -·senador Alexandre
dente
no
exercício
da
Costa,
Segundo
Vice-Presi'dente
PresjdêJ1Cia.
no exercício da Presidência. -

.
i

e·

(•) ATO DO PRESIDENTE
NO 191, DE 1990
(*) Republicado po~ haver saí.Senad~ Fede.,. do
com
incorreção
O Pres-~ dente
no
DCN, Seção :tl de 1 0-1 0-90 ..
ral, no uso de
a compe t,ênc i a
'!

I

I:

7320

Novembro de 1990
(*) ATO DO PRESIDENTE

NO 202, DE1990

O

Presidente do Senado Fede-

ra 1 • no uso da -sua -competência
l"'é~"inientar ..• e regulamentar, de

conformidade· com· a _deléQác;ão
de competência que lhe -fo1 outorgada pelo Ato da Comissão
Diretor~

n~

2, de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o

derativa do Brasil, combinado
com os artjgos 515~ _inciso II,
516, .inciso .. !,
Q:l_7,
inciso
III,.49_0·,-4S2, e.4SB, § 4_g_, do
Regulamento .Administrativo do
Senado. Fed~ral (.Edição Atualizaçlª ~ 19891 e art.. i 1 da Resolução SF n 87, de 1989_, com
proventos i nter;~ra 1 s; obs-ervado
o dispOsto no art. 37",
inciso
XI, da Constituição Federal.

que
consta do Processo n~
Senado Federal, 11 de outubro
009.052/90-9 resolve aposenNelson
tar, voluntariamente,
Uosué de 1990. -:-~Senador
Tonanni Netto. Analista Legis- Ca~neiro, Presidente.
lativo. da Area de Processo
Legislativo,
"Especial",

Quadro

Padrão

Permanente

_

do

-Classe
III,
dO-(*} RepubliCado--Por-haver- Sal-

Senado do com- Jncorreções

Federal,
nos termos do- art.
40, inciso III, alínea
C, da

Constituição

da República Fe-

II,

de~-;3-10-90.

O~,

s~ção

tuc

derativa d_o Bras i 1, combinado
com os art.
520,
490, 492~
(•)ATO DO PRESIDENTE
517, inciso II, § 1~ e 466,
9
NO 206, DE 1990 .
46, do Regul amerrto. Admi n-; s"trat i v o do senado Feder-a 1 ,- bem
assim com o art. 2~ da Lei n~
O Presidente do Senado Fede6.328. de 1976, art. 3~. § 2~
de Decreto-Lei
n~
1 .445, de ral, no uso da sua competência
1976;- arterada ·pelos Decretos- regimental_ e regulamentar, de
Leis n~s 2.270, -de 1985, e :cpnformJdade com a delegação
art. 1 ~ do 2. 365. _de 1987,
a- de competênCia que lhe foi ouplicado no Senado Federal pe- torgada pelo Ato da Comissão
n~ 2, de 4 de abril
las Resoluções n~s 21,
de Diretora,
1980;
7 de 1987, art. 3~ da de 1973, e tend_o _em vista o
consta do Processo n~
Res. n~ 198, de 1988;
e ar·t. que
4~
e
11,
d~
Res. n~ 8_7, de 01. _:1_832/90-8, r-esolve _ aposen1989, com proventos proporcio- ._tar1 voluntariamente, .José BeTavares
da
CUnha
nais ao tempo de serviço à ra- nfcto
zão de 31/35 ltrinta e um Melo, ocupante do cargo isolatrinta e cinco a~os) do sªu dO de _ prt>Vitne-nto·- efetivo de_
Côd i go
vencimento, com opção pela re- Assessor - Legi S 1 ati v o,
tribuição do cargo efetivo e DAS-1 02. 3, da Parte Supl emenas vantagens do cargo em co- tar do-__ Quadro Per_manente do
missão, de Oiretor de Secreta- Senado Federal, nos -ter-mOs do
ria,· código SF-DAS-10"1 .5,
ob- a_rt .... ~40, _in·cis_o _III, a__líriea
a, da Constituição_ da Repúservado o disposto no· art. -37,
inciso XI,
da
Constituição bllca_ Fede;rat"iva do Brasn,
Federal.
COmbinado_ Com os arts.
51_5_..
inciso JI, 516, _inciso -I~_-517. ·
Senado Federa 1 , 5 de _outubro inciso_VI, 490, _e 492,488 §
de 1990. - senaao-r- -- A1 exandre -4&., do Regulamento Adml niStr:abem
Costa, .Segundo Vi_ce_-Presiden- tivo do S_enado Fe_deral,
te, no exercício da - Pr-es-ldên- assim com o art. 11 da Resolução SF _n~ __ 8.7. · de 19as-; com
cia. ·
próventbs- integra i 5, observado
o disposto no artigo 37, inci-.
(*) Republicado~por haVer saíXJ,
da
Const i tu_ i çãà
do com i nCorreções n-o
DCN, so
Seção II de 10-10-90~-Federa~ ..

(*)ATO DO PRESIDENTE
NO 205, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental
e re~ulamentar, de
conformidade com a delegação
de competência que lhe fdi. outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n~ 2, de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o
que
consta do Processo n~
010.973~7. resolve
aposentar,
voluntariamente, CRISPIM NUNES
DE ALM~IOA, Analista Legislativo, Area de Segurança, Clas~
se n1Agn, Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federa 1 , nos termos .do art.
40,
inciso
III, --al fnea
a, da
Constituição da República Fe-
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SenaOo Federa 1 , 11 de outubro
de 1S9_0-. SenadOr
Nelson
carneiro,
Presidente.

sa

("' )_ Repub 1 i cad~ por~· hã Ver-.
fdo
-com
fncorreÇões
no_
DCN. SeÇão II, de_ 13-10-90.

-fixar datas-limites para
as seguintes rot-inas:
a) 12 de dezembro

va-l'"i dact-e

orçamentári-os;

b 1 oquei os_

b) 1 4 _de -oezembr:o

.
' _emiSsão
_ Qet~ __ Notas
Orçamentárias de E}õpenho;- recebfmento,
Pelo SSAFIN,
çle sblic1tação_de anula_ção de
empenho_s to.rnactos- insubsiSteh-

~es;

C)

19 de dezembro:

recebiment"o, . pela SSAFIN;
de -documentos ___ _já empenhados,
pr-ontos para pagamento; -d) 20 de dezembro--:

recebimento,
pela SSAFIN,
com a_ devi da <;l.Ut_ori zação desta
Di r:etor_ia-Gera1, da relação, de
credores a serem inscrit-os em
Restos a Pagar de 1990;
II
os: prazOS c reter i dos no
item I somente_ poderão_ ser ultrap·a:ssados em casos excepci ona i~. -devidamente justifica'dos;
-- III _- determinar, com vistas
ao cumprimento dos prazos
legais _e regimentais para_ a _apre~enta_ç_áo
de b~ l ancet.~s_ __.e _
ba 1 anç_o!?- de encerramen:fõ . dé
exercf"c1o, que:
. a) os detentores_ de .. supri meo-;...
tos de fundo_ ~ncaminhem ~s
suas prestações de contas até
o di a 1 O dezembro_ dO ano em
curso,
_impreterivelmente,
e
QLie novos adiamentos somente
sejam conce.d i dos_ a· par-i i r do
exercíc1o vindouro;,
b) os_ responsáveis por i:ilmo-.
xarffado.s_. providenciem_, até -o
quinto___ dia _(!til do mêS de ja- ·
nei r o __ de 199:1, a remessa dOs
respectivos inventários~ demonst rand_o_ a movimentação até
o dia do.. corrente exerci'cj_o;

tv
esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as. disposiç_ões
eli) c_on_t.r.ª-r i o.
SenadO Fed~fal~ 16 de novembro
de
1990. ~osé
Pas~os
Diretor-Ger81.

Po~to,

PÕRTÃRIA DO.DIRETOR~GERAL
~. ~N• 25, DE 1990
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições regulamentares e considerando a su_g_estão apr~sentada
pela Subsecret~ria de AdminiStração Financeira a _respeito
dos procediment_os -orçamentários, financeiros e contábeis
relativos. ao encerramento do
exercício de 1990, resolve:

-dOS

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
NO 26, DE 1990
O Di retor-Gera1 do se_nado Feõeral, no usO dãs atribuiçõe~
lhe confere o artigo 283
da Reso 1ução n_g_ _5e, ___ de __ 1972.
R_egLJ l a_f!l~nto Adm1 ni st:rat i v o_ ·do
Senado Federal, Resolve
Designar os servidores-Marcos
André de Melo, Técnico Legis-

~ue

~-·
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lativo, José Luiz Araújo, Técnico Legislativo,
Edval
Fer-

reira Silva, Técnico Legislativo, Marcos José de Campos

L i ma,
Ana 1 i sta
Legi sl ati vo e
Ra imunda d~ Mar i a
Doudement

Almeida, Técnico Legislativo,
todos do Quadro do Senado Fe-

deral, para, sob a presidincia
do pr,i me 1ro. integrarem a comissão incumbida da Tomada de
Contas

dos

Almoxarifados

do

Sanado

F•der81.

exercicio

Senado

bco

de

de"1~90.

7321
~•lativa

ao

Federal. 21 de novem1990. olHá
Passos

Pa~to Direto~-Ge~al.

. '

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLv - N° 161

SÁBADO, 24 DE NOVEMBRO DE 1990

BRASfuA-DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Iram Saraiva, 1.P. Vi.ce-Presidente,
no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, 1tem 28, do Regimento Interno, pro-

mulgo a sejJuinte

RESOLUÇÃO NO 48, DE 1990

Dispõe sobre a realização de concurso público para o preenchimento do Quadro
de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e dã outras providências.
Art:

1~

No prazo máximo de cinco meses, a Contar da instalação da Câmara Legisla-

tiva do Distrito Federal, será. realizado concurso públlco de provas. ou de provas e

tulos, para o preenchimento de seu Quadro de Pessoal.

tf-

Parágrafo un1co. Caberá à Câmara Legislativa assumir todas as responsabilidades
para efetivação do concurso, a partir-da data de sua instalação.
Art. 2~ A Câmara Legislativa poderá solicitar que servidores do senado Federal,
da Câmara dos Deputados. da Administração Pública di reta· e indireta do Distrito Federal,
sejam colocados a sua disposição.
Parágrafo único. É vedado, por qUã.iqUer f~rm~. o aproveitamento, a~trahsfõrmaÇãó
ou a transposição de cargos e empregos dos servidores referido~ neste artigo para o Qua-dro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Art. 3~ As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta do Orçamento do
Distrito Federal para o exercício financeiro -de 1991.
Art.

4~

Esta Resolução·entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 23 dé noVembro
Presidente, no exercício da Presidência.

de

1990·.

SenadOr

-~ram

saraiva,

1~

Vice-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, é eu, I~am S~r3-iva: 1~ V'lce-Presidente,
no exercfcio da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimentei-" Interno,-- promulgo a seguinte
RSSOLUÇÃO NO 49, DE 1990
Estabelece normas para a posse dos Deputados Distritais, para a solenidade de
posse do Governador e Vtce-Governador do Distrito Federal, eleitos a 3 de outubro
de 1990, regula a eleição da Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dá
outras prov 1dênc f as .
SEÇÃO I

Da Instalação da Câmara Legislativa
Art. 1~ A instalação da Câmara Legislativa do Oistri':t:o Federal df!.r-se-á com a __
posse dos Deputados Distritais eleitos a 3 de outubro de 1990.

~Novembro
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Impresso sob a responub1hdlde da Mes.ai do Sen~ Fedctt'al •

PASSOS PORTO
Oiretor·Geral do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiret.or Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

Parágrafo

ASSINATURAS

Semestral ........ ~··· .............. ~-····~A·--····~i·k~--~:·
T1ragem 2.200•xemplares.

único. A posse rea11zar--se-á perante a Mesa do Senado Feçleral, em ses-

sãQ preparatória realizada no dia i~ de janeiro de 1991, às dez horas, em local previamente determinado em edital pelo Presidente dO: Senado Federal, obedecidas as seguintes
formalidades:
! - apr•e-sentáção à Secretaria_-Geral dq Mesa dç SeriadO Federal, no per iodo de 17 a
20 de dezembro de 1990, de djplom·a_e;g_pedido p-ela Justiça E:lé'itoral,
a ser publicado
no Diário de Congresso- Nacional (Seção II);
·

II
preenchimento de formulário com a declaração de filiação p~rtidária e nome
parlamentar, que f1gurarão nos registras e publicações da Câmara Legislativa;I I I - realização da sessão
tais presentes;

pr~paratória,

-

com qualquer número d.e Depl.,ltados Distri-

IV- prestação, pelo DeputadO-Distrital mais jovem entre os presentes, do seguinte compram isso~

"Prometo cumprir a constitu1ção Federal e a Lei Orgânica a ser elaborada e
aprovada pela Câmara Legislativa, que ora se instala, observar as leis,
desempenhar fiel e lealmente o mandato que q povo me conferiu e traba_lhar pelo progresso
do Distrito Federal";
- V
chamada, pelo Primeiro Secretário Qa Mesa do Senado
eleitos que, _solenemente, dE?clarará: "Assim o prome_to";

F~d~ral,

de cada um dos

VI
fala do Presidente da sessão declarando instalada a Câmara Legislativa do
Distrito Federal e convite ao Qeputado Distrital mai~ idos~ para ocupar a presidência da
sessão;
VII
retirada dos membros da Mesa
Plenário, os lugares a eles reservados;
VIII
convocação da Câmara
Vice-Governador do Distr;to Federal;

do

Senado

Federal que irão ocupar, no

.Par:-a sessão legislativa de posse do Governador e

IX - encerramento da sessão.
SEÇÃO 11

Da Posse do Governador e do Vice-Governador
Art.
2~ o Governador e o Vice-Governador do Distrito Federal. eleitos a 3 de outubro de 1990, tomarão posse no dia 1~ de janeiro de 1991, _às dezasseis hora_s. perante a
Câmara Legislativa do Distrito Federal.
§ 1 ~ A sessão de posse terá caráter so 1 ene e se rea 11 zará com qua 1 q_uer número.
2~
Integrarão a Mesa\ Como PreSidente, o mais idoso doS Deputados Distritais,
quatro Deputados Distritais de coligação ou partido diferenJes_e,
med_tante convite,
o
Presidente do Tribunal de Justiça do Di~trito Federal ~-Territórios. _

§

§
3.Q Aberta a sessão, o Pre'sidente declarará a sua finalidade e desig~~rá coffiissão, integrada por três Deputados Distritais de partidos diferentes, que receberá os ~m-.
possandos no edifício ~ os conduzirá a lugar previamente determinado, suspendendo, em
segui da, a sessão.
·-

§
4~ Reaberta-·a sessão, os .empossados serão introduzidos n& plenário pela comissão designada, indo ocupar, na Mesa, os lugares a eles destinados.
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"Prometo
gãnica a ser
servir com
progresso do
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ao ser empossádo, prestará o seguinte compromisso:

cumprir a constituição Federal, manter, defender e cumprir a Lei Orelaborada e aprovada por esta Câmara Legislativa, ot.·servar as leis,
lealdade e dedicação ao povo brasiliense, promovendo o bem geral e o
Distrito Federal".

§ 6,g; cumpri do o disposto no parágrafo ante r i o r. o Pres i d·ente proc·l amará _emPossado o Governador do Distrito Federal e, observadas .as_mesmas formalidades, será empO~sado o
Vice-Governador.
-§ 7~ O Presidente designará um dos componentes da Mesa para proceder à leitura do
tempo de posse, que será assinado pelos empossados e_demais componentes da Mesa.·
§a~ Ao Governador poderá ser concedida a •palavra para se
lativa e ao povo do Distrito Federal.

diri~ir

à cãmara-Legfs-

§
s~ o Presidente encerrrará a sessão, convocando a Câmara Legislativa para sessão preparatória a realizar-se no dia seguinte, destinada à eleição dos membros de sua
Mesa Diretora.

SEÇÃO III

Da Eleição da Mesa
Art. 3~ A Mesa da Câmara Legi s 1at 1v a do Distrito Federa 1 será i nteQr:-_ada por urri
Presidente, um Vice-Presidente, um Primeiro, um Segundo e um Terceiro Secretarias.
§
1jl. Os secretários substituirão, suceSsi-vamente, o Presidente na ausência do
Vice-Presidente, e serão substituídos por um Primeiro e um Segundo Suplentes.
§
2~ os membros da Mesa s'erão eleitos para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqOente (Constituição, art. 57, §
4~. combinado _com o art. 32, fn fine).
§
3~ A eleição dos membros da Mesa será .feita por maioria de vo~os, presente a
maioria da composição da Casa, obedecidas as segufntes normas:

I
presidirá a sessão preparatória o mais idoso dos Deputados D1strita1s, que
convidará, dentre os membros da Câmara Legislativa, do1s escrutinadores de partidos diferentes, para comporem a 'Mesa;
II

a eleição far-se-á em dois escrutfnios SeCretos, destinando-se, 0- primeiro,
seus Su-

à eleição do Presidente e do Vice-Pres1dente·e o segundo, à dos Secretários e

p1en'tes;

li! - a eleição, em cada esCrutft1i-O, será feita com cédulas uninominais, contendo
a indicação do cargo a preencher e colocadas numa mesma sobrecarta, de cor e tamanho uniformes;
IV
ao ser chamado. o oePutãd_O_Distrital depositará a sobrecarta em uma urna colocada no plenário, à Vista da Mesa, votando os··membros desta e_m último lugar;
V - na apuração, os escrutinadores farão, preliminarmente, a se-p_aração das cédulas referentes ao mesmo cargo, passando-as ao Presidente que as lerá uma a uma,
anotando, os escrutinados, o resultado;
VI - terminada a apuração, o Presidente proclamará o resultado e convfdará o Presidente e1e1to a ocupar o seu lugar à Mesa, a fim de dirigir o processo_ de eleição dos
Secretários e seus suplentes;
VII - proclamado o resultado da

e~eição,

Será encerrada a sessão.

§ 4~ Se na eleição não for alcançado o quorum estabelecido no parágrafo anterior,
repetir-se-á o escrutTnio uma seQUnda e, se necessário, uma terceírawvez, sendo, no 'ter-·
ce1ro escrutínio, proclamado ele1to o candidato que obtiver maior número de votos.

SEÇÃO IV

Da Remuneração
SUBSEÇÃO I

Da Remuneração do Governador, Vice-Governador e Secretários de Governo
Art. 4~ Obedecido o disposto no-·§ 2~ deste artigo, são fi_xadas a remuneração e a
verba de repre_sentação do Governador do Distrito federal, no periodo de 1A de janeiro de
a 31 dê dezembro de 1994, em valores equíval_entes aos efetivamente percebidos, em
1991
31 de dez.embro de 1990, pelo atual Governador.
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§
1A Aplica-se à remuneração e à verba de representação do Vice-Governador e dos
Secretários de Governo do OistritQ Federal, e dos cargos a estes equivalentes. o dispos-

to

no caput deste

artigo, tomando-se como parâmetro os valores devidos, em dezembro de

1990, respeC:t i vamente, ao V i ce-Governador e Sec.retár i os. de Gov_erno.
§ 2~

'

=-. --

A remuneração e a verba de representação de que trata este artigo serão rea-

justadas nas mesmas datas e nos mesmos índices estabelecidos
servidores do Governo do Distrito Feder~l.

para

os

vencimentos

dos

SUBSEÇÃO II

Da Remuneração dos Membros da Câmara Legislativa
Art. 5jl. A remunerayão mensal dos membros da Câmara Legislativa do Distrito Fe.deral, constituída de subsídlo e representação devidos a partir da posse, é correspondente
a dois terços dos valores estabelecidos para o subsfdio e a representação dos Deputados
Federais .na próxima Legislatura.
§
151. Sa 1v o os casos de missão oficia, 1 é vedado o pagamento ao Deputado Di str i ta_l
de qualquer vantagem pecuniária-;- como ajuda de custo,- gratificação o_u ressarcimentO ~--ae
despesas com locomoção ou moradia.
§ 251. Os valores da remuneração mensal dos Deputados Distritafs serão reajustados.
por ato da Mesa, nas mesmas datas e nos mesmos índices fixados para os Deputados
Federais.

SEÇÃO V

Da Câmara Legtslativa
SUBSEÇÃO I

Do Funcionamento
Art.- 651. A primeira sessão legislativa da primeira legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal iniciar-se-á no dia 151. de _janeiro de 1991.
Art. 751. A Câmara Legislativa realizará suas sessões ordinárias de segunda a
sexta-feira, em horário a ser estabelecido por ato da Mesa. presente no recinto pelo menos um terço de seus membros.
Art. 851. Poderá ser realizada sessão extraordinária, em dia e horário diversos dos
fixados para as sessões ordinárias, por convocação do Presidente ou a requerimentp de um
terço dos membros da Câmara Legislativa.
SUBSEÇÃO II

Das COmissões
,
Art. 9~ As proposições submetidas à deliberação da Câmara Làgislativa serão instruldas, para esclarecimento do Plenário, conforme o assunto nelas tratado, com parecer
das Comissões de Constituição e Justjça, de Assuntos Sociais e de Assunto~ Ecoriôm1.cos,
integradas, cada uma destas, por sete membros._
§ 151. Na constituição das comissões obedecer-se-á, tanto quanto possível, o critério~da~proporciona1idade partidária ou dos blocos parlamentares, sendo a
fndicação dos
membros feita pela respectiva bancada e sua designação pelo Presidente da Mesa.
§
251. O Presidente, o Vice-Presidente e o Primeiro Secretário da Mesa não pqderão
integrar as comiSsões previstas neste artigo, cabàndo ao Presidente despachar as proposições à comissão que julgue pertinente para o seu exame e parecer.

SUBSEÇÃO III

Da Tramitação das Proposições
Ar:t. 10. Lida em plenário, a proposição será despachada às comissões competent-es,
abrindo-se o prazo d_e_cinco dias_ úteis, contados da distribuição de avulsos, para a a-.
presentação de emendas perante- a: pr" i me i r a comissão a que for distribuí da.
§
1~
Uma vez instruída com parecer das comissões, a proposição será submetida a
dois turnos de discussão e votaç3o.

§. 2A A discussão se encerrará ·ap6s f·arar o último orador inscrito,
minhar a votação até sete Deputados.
.
.

poden~o

enca-

§
3A As votações feitas pelo processo nominal ostensivo, sendo secreta a votação
nos casos de escolha de autorJdade ou em vi,rtude de requerimento- aprovado pelo Plenár'!_o.
§
451. As delib~raÇões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria da
composição da Câmara Legislativa.
_
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§
5~
o P~esidente votará como qualquer Deputado. Resultando empate será feita
nova votação e, persistindo o mesmo resultado,
o Presidente,
na votação ostensiva,

exercerá o voto de desempate.
§

5.12.

Na votação secreta, havendo empate,

repetir-se-á a votação até que se dê o

c::~esempate.

SEÇÃO VI

Das Disposições Gerais
Art. 11. Além das disposições desta

~solução

e até que a Câmara Legislativa fixe

d1sposições próprias que possibilitem.o seu normal funcionamento, a Mesa D1retora, ouvido o Plenário, poderá aplicar, no que couber, as normas estabelecidas na Resolução nR.
157, de 1988, do Senado Federal e em seu Regimento Interno.

Art.
1.2. o .Senado Federal encaminhará à câmara Legis18tiva do Distrito Federal,
logo após sua instalação, as matérias que, em virtude do dispos_t_o __ no § 1,g_'do art. 16 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estejam, all, em tramitação.
Ar-t. -13-.
Para organizar as sessões, a serem realizadas no dfa 1_.2. de janeiro de
1991, a Mesa do Senado Federal designará servidores de sua Secretaria.
Art. __14 •. Esta Resolução er1tra em vigor na data de sua publicação.
senado Fedf;!_r.l!! l , 23 de noV'embr-_o
Presidente, no exercício da Presidência.

de

1990.

senador Iram

saraiva, 1.2. Vice-

SUMÁRIO
Projeto de Lei da Câmara
n.Q._ 9.9/90. (nA 4.468/90,
na
Casa de origem), que altera
a composição e a Organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da 5A
Região,
cria cargos e dá
outras providências.
(De
iniciativa do Tribunal superior do Trabalho).

1 - ATA DA 190• SESSÃO, EM
23 DE NOVEMBRO DE 1990
1 •1

ABERTURA

1. 2

EXPEDIENTE

- Offctos do Sr. 10
Secretário da Câmara dos
Deputados
1.2.1

Projeto -de Lei da Câmara
n.Q. 100/90 (nA 4.759/90,
na
casa de origem), que dispõe
sobre a criação das Procuradorias da República nos
Estados de Roraima e Amapá
e dá outras providências.
(De iniciativa do Ministério Púb11co·da União.)

Encaminhando à revisão do
Senado autógrafos dos seguintes projetas:
Projeto de Lei da Câmara
95/90 (n~ 4.518/84,
na
Casa de origem)~ que altera
o Decreto-Lei n 2.300. · de
21
de novembro de 1986, na
parte relatiVa a licitações
internacionais.
n~

Projeto de Lei da Câmara
n.2. 96/90 (n.2. 1 .340/88,
na
Casa de origem), que estabelece o enquadramento sindical dos trabalhadores que
manuseiam lã.
Projeto de Lei da cámara
n.2. 97/90 (n.2. 3.035/89,
n~
Casa de origem), que dispõe
sobre a exigência de médicos homeopatas nos hospitais e serviços públicos
oficiais.
Projeto de Lei da Câmara
n.2.. 98/90 ( nR. 3. 201/8.9, na
Casa de origem),
que dá
nova redação ao parágr'afo
único do art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT.

Projeto de Decreto Legislativo n~ 91/90 (n-2. 241/90.
na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção celebrada entre o
Governo da República Fede. rat i va do Bras i 1 e o Góverno do Reino dos Pafses Baixos,
destinada a Evi ta r a
Dupla -Tr~fblTtaçã6 e Preveni r
a Evasão Fiscal em Matéria
de Impostos sobre a Renda,
·~irmada em Brasília, a a de
março de 1990.
Proj~t9
de Decreto Legislativo n~ 92/90 (n~ 243/90,
na camara dos Deputados),
QUe aprova o texto do Acor,do sobre o Sistema Global
de Preferências' Comerciais
entre Países em Desenvolvimento, ass fnado em abri 1 de
'1988,
na·
cidade
de
·selgrado.
1

r

1•2 •2 -

P·areceres

Referentes
às segUintes
matérias:,
- P-roj"eto de Lei _da Câmara
nR. 80_/90 (n~ 3.681-B~ -de
1989, na origem), que_introduz modificação na estrutura organizacional
da
4~ Região da Justiça
Federa 1 , dá cOmpetência ao res-pect1vo-Tribunal Reg1ona_1 e
determina outras providências.
-

--=- Projet-o de R.esolução n.Q.
58/90, que reyoga o art.
-370 do Regimento_ Interno do
Senado Federal.
(Redação
Final)
- PrOjeto de Decreto Legislativo n.2. 12/86.
que
dlspõe sobre a autorização
ao Presidente da República
para ausentar-se do País no
período compreendido êhtre
1~ de julho de 1986 a 31 de
janeiro de _1987 ,_ e dá outras providências.
·ofício "5" n~ 46/90
(Offc1o n.2. 104
de 1990,
P/MC, na origem), do Senhor
Presidente do Svpremo-- tr fbunal Federai, encaminhando
ao senado Federal cópia do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
nos
autos
__ __do __
Recurso
Ext-raordinário n~ 1.20.3919, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos
84
e
89. . da
Lei n~
2.454/77. do Municfpio de
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São Caetano do Sul, Estado
de São Pau 1 o.
(Projeto de
Reso 1ução n~ 64/9-0).
1 .2.3 --- Conunicações
Presidência

da

Prazo para apresentação
de emendas aos Projetas de
Decretos LeQis1at1vos n~s
91 e 92/90, lidos anteriormente.
Prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de
Lei
da Câmara n~ 80/90 e
Projeto de Resolução
n~
64/90, -1 i'dos anteriormente.

1.2.4
Projeto

Leitura

do

Projeto de Lei do Se~~do
n~ 216790,
de autoria do
Senador Odacir Soares, que
concede isenção do imposto
de importação a equipamentos e materiais desportivos,
nas
condições que
menciona.
-

1 .2.5

Expediente

Discursos

do

Senador VUTAHY MAGALHÃES Formação de blocos partidários.
Requerimento de informações ao Tribunal de
Contas da União, solicitando a inspeção e auditoria
contábil,
financeira, operacional e patrimonial em
ates e contratos celebrados
pela Administração PUblica.
Considerações sobre ProJeto
de decreto legislativO a
ser apresentado por S. ExA
que sujeita à prévia aprovação do Congresso Nacional
os tratados,
acordos
ou
atos internacionais tendo
por objeto renegociar os
ajustes que menciona.
Senador MA_RCO MACIEL. - 5~
Centenário da descoberta da
América.
1.2.6 comunicações
Presidência

da

Término do prazo para
interposição de recurso no
sentido de inclusão em ordem do Dia dos seguintes
projetes de 1ei apreciados
conclusivamente pela Comissão de Cons~ituição, Justiça e Cidadania:
-

Projeto de Lei do Senado.
114783, que dispõe sobre
a criação de um Conselho de
Oesenvolvimen~o para a
região Geoeconôm_ica de Brasf1 i a. Ao Arquivo

~Projeto

de ~ei.do Senado
128789,
que estabelece
os _1 imites entre os Estados
do Acre, Amazonas e Rondônia,
e regulamenta o § s~
do art. 12 das disposições
constituciona_is_
trans1tórias. Ao Arquivo.
n~

~Projeto de Le1.do Senado
n~ 386789. que deflne
como
crime contra o livre exercfci_o do Poder- Legislativo
a Ofensa à Integridade Corporal ou à Saúde de Parlamentar e dá outras providências. Ao Arquivo.

---Projeto de Lei do Senado
275788, que regulamenta
o Inciso LXXVII do art. SA
da Constituição, estabele~
cendo a gratuidade de Custas- -..Judiciais das
ações
de Habeas Corpus e Habeas
Data. A Câmara dos Deputados.
n~

_1:apos) _que
outor--ga

m

Sâbado 24

?~proVê_

p i? to_, Ql:Je

permissa-o

a "Radlo

Divinal FM Ltda., para explorar serviço de_radiodi- -

fusão sonora em

fr~qOência

modulada, na C-idade de Formiga,
Estado
de
Minas

Gerais. Discussão
da após

parecer

encerra-

favorável

da comissão competente, fi-

cándo a votação adiada nos
termos do a_rt. 168 do Regimente Interno.
-~Projeto

de Decreto Legfs59, de _1990 -- ( n 2
147/89,
na
Câmara
dos
DepUtados) , ·que aprova
o
1 ati vo n 2

ato

que

renova_ concessão

outorgada à Rádi9

de Picos Ltda.,

Difu~ora

r:>ara exp-lo-

-rar serviço de rádiodifuSão

sonora

em

onda

média, na

Piauf. Discussão

encerra-

cidade de Picos. Estado

do

da após parecer favorável
da comissão competente, fi- ___ cando a vpt~ção adiada nos
- Proieto de. Lei do Senad_o
termos do art. 168 do Regimento Interno.
n~ 342/89,
que define os
crimes de responsabilidade
e regula o' respectivo ÀprçProj e·to-- --de becrétO" Legi scesso de julgamento.
Câlativo n~ 60, de 1990 (n~
mara dos Deputados.
150/89,
na
Câmara
dos
Deputados), que aprova o
- Projeto de .Lei do Senado
ato que outorga concessão à
n~ 398789, que disp9e sobre
Televisão
Pirapitinga
~utilização de -cadaver não
Ltda ..
para exploração do
reclamado, para fins de esserviço de radiodifusao de
tudos ou pesqu 1sas c i en.t í-sons e imagens (teievis_ão),
ficas
e
dá
outras
na cidade de Catalão, Estaprovidências. A Câmara dos
do
de
Goiás. Discussão
Deputados.
encerrada após
parecer
favorável
da comissão com--Deferimento do Recurso
petente, ficando a votação
n~ 6/90, no sentido de
que
adiada nos termos do art.
o Projeto' de Lei do DF n~
168 do Regimento Interno:
54/90, de autoria do Senador Mauricio Corrêa,
que
1.3.1 - Designação da Orcria a Ouvidoria-Geral
do
dem do Dia
da
prõxima
Distrito Federal
e dá ousessão
tras providências, seja apreciado pelo pl_enário.
1" • 4 - ENCERRAMENTO
Abertura de prazo para
2 ~ DISCURSO PROFERIDO EM
recebimento de emendas ao
SESSAO ANTERIOR
Proj~to
de Lei
do DF n~
54/90.
Do Senador Amir Lando,
-pronunciado na sessão de 71.3 ORDEM DO DIA

Pr.ojeto de Resolução n.D.
62, de 1990, de autoria do
Senador Ney Maranhão, que
dá nova redação a Resolução
n~
94,
de 1989_. 01 scussão
encerrada após
parecer
favorável
com emendas da
comissão competente,
tendo
usado da palavra o sr. Mauro Benevides, ficando a vota_ção adi ada nos termos do
art. 168 do Regimento -Interno.

n~

--projeto de DeCretÕ Legislativo n~ 58, de-- 1990 (n~
129/89. na Cãmar~ dos _Depu-

11-90

3
ATO DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL
N~ 248,

de 1990

4 - RETIFICAÇÕES
- Atas da 152a e 159A sessões, realizadas em 11-1090 e 18-10-90

5 - MESA DIRETORA
6 - LÍDERES E VICE-LfDERES
DE PARTI DOS
.
7 - COMPOSIÇÃO.DE COMISSOES PERMANENTES

.
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Ata da 190ª Sessão, em 23 de novembro de 1990
4ª .Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI _N.2 2.300
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

·Odacir Soares- Oziel Carnei-

ro

-~

Chagas Rodrigues - ' Afonso

Pispõe

Sancho - Mau~o Benevides - ~u
tahy Magalhaes Pompeu de
Sousa
Meira Filho- Márcio
Berezoski -José Paulo Si sol.

O SR.

cónt~atos

PRESIDENTE (Pompeu de

regi menta 1 ,
sessão.
Sob

dec_l aro

aber·ta a

a proteção de Deus,

ciamos nossos trabalhos·.

fli-i-

O Sr. 1A SecretáriO proCederá

à leitura do

Ex~ediente.

da

e
providências.

licitações e

administração

outras

dá

PRO~ETO

DE LEI DA CÂMARA
NO 97, DE 1990

CAPÍTÜLO II

Sousa)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 10
Srs. Senadores. Havendo númer_o

sob~e

Tede~a 1 ,

_SEÇÃO

_IV

Art. 34. Nas concorrências de
âmbito internacional, o edital
deverá ajustar-se às diretrizes da polftica monetária e do

comérc:f o exterior e atender às
exigências
dos
órgãos

competentes.

35. A concorrênCíã será
processada e julgada com observância
do
seguinte

procedimento:

~XPEDIENTE

OFÍCIOS

Do Sr. 1Q secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando
dos seguintes projetas:
PRO~ETO DE LEI OA CAMARA
NO 95, DE 1990

PRO~ETO

DE LEI DA CÂMARA
NO 96, DE 1990

à revisão do Senado autógrafos

(N.2 1. 340/88,

Estabelece o enquadramento sindical dos trabalhadores que manuseiam lã.

(NSI 4.518/84, na

Altera

o

na-

Casa dé o·r 1 gem)

Casa de origem)

Decreto-Lei ng

2.300, de 21 de novemb~o de
1966,
na parte relativa a

o

Cong~essO

(N~ 8.035/90, na
Casa de origem)

Dispõe sobre a exigência
de_médtcos homeopatas nos
hospitais e serviços públicos oficiais.
o ConQreSSo 'NàCfona:"J- decreta:

Art.

É lidO o seguinte

Art. 577. o·quadro de atividade e profissões em vigor
fixará o plano básico do enquadramento_ s 1 nd1 ca 1 .

N2.ci oha 1

dec~eta:

Art. 10 Os empregados, cuja
atividade impliQue no manuse1o
de lã, classificam-se na cateO Congresso Nacional decreta: -goria de fiação e tecelagem,
para
fins de enquadramento
Art. 1 A o art. 34 ao oecr-etO- stndtcal a que se refere o
'Lei nA 2.300, de 21 de novem- art. 577, da consolidação das
bro de 1986, passa a vigorar Leis do Trabalho- CLT.

Art._ 1.2 O corpo clfnico dos
hospitais e serviços médicos
oficiais contarão, obrigatoriamente~ ·cbm
médico hõltleopa.:t<?• que fará parte 1n_ter;;~rante
dp _QUadro médico. __ r:-espectlvo. -

Art. 2.n Est-á 1 e i entrará- em
vigor na data de _sua pub-licação.
cabendo ao Ministério da
Saúde
exlgfr
o
seu
cumprimento.
Art.
3~ Revogam-se as
sições em contrário.
PRO~ETO

DE LEI DA CÂMARA
NO 96, DE 1990

(N" 3.201/89, ha
Casa de o r 1 gem)

licitações internacionais.

acresci do
dos
parágrafos·: ·

se'gui ntes

"Art. 34.
§
1A se. na licitação de
âmbito internacional,
for
permitido ao licitante es-.
trangeiro cotar preço em

est ranQe i r a,

moeda

1gua 1-

mente o podera fazer o
citante brasileiro.

li-

§ 2A O pagamento feito ao
licitante brasileiro, eventualmente
contratado
em

virtude de tal
licitação,
será efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio

vigente

na data'do efetivo

Art.

n~

2.s~

Esta lei entra-em Vi-

data de sua publicação.

Art·.
3.2 Revogam-se as Oi sposições em contrário.

nova

Dá

parág~afo

513,

da

redação
ao
único do
art.
Consolidação das

Leis do Trabalho- CLT.

o·congresso Nacional decreta:

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. _1.Q. O parágrafo únicà do
ert. 513, da Consolidac~o das
Art. 3g Revogam-se as dfspo- Leis do irabalho- cLt; aprosições em 'contrário.
vada
pelo _ Decreto-Lei
n_.n
LEGISLAÇÃO

CIT~DA

DECRETO-LEI N" 5.452
DE 1" DE MAIO DE 1943
~~ova a consolidação das
L.eis do Trabalho

----TÍTULO V

Da Organização Sindical

pagamento. "

gor

dispo~

CAPÍTULO II

Do Enqli8dramento Sindical

5.452,

de 1.n de maio de

1943~

passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. -613.

Parágrafo único. ·os sfndicatos de empregados terão,
outrossim, as prerrogativas de fundar e manter
agências de colocação, assim como de expedir atestado de desemprego a seus filiados e d_emais trabalhad_o_res da categoria que se encontrem em tal
situação,
valendQ o documento para
todos os fins de direito."

Art. 2.2 Es-ta 1 e i entra em vi. ......••. -·--·- ·--~ ,_ .. _·-·--~ . ~ ~ • ~ . . . • . gor .na da ta de sua Pub 1 i cação.

7330

Art. 3~ Revogam-se as dispo-sições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
DO

Aprovado
5.452, de

Art ,_ .3.S<. o prOvimento do cargo
dos p~obl~mas que se relac1onam com a -respectiva- categoria de juiz --"togado,· criado por
esta lei, obedecerá aos preou profissão lipera~;
- ~ce 1 tos Lega i s em \i i gor .
e)

CONSOLIDAÇÃO DAS LEl·S

impor

contribui_çóes a to":"-

dos aqueles que part1cipam das

T~ABALHO

gelo Decreto-Lei nA
de maio de 1943

económicas ou proflSSlonais ou das profissõeS
liberais repreSentadas.

TÍTULO V

tOs d~ empregados ter-ãC, outross.im,
a _prerro!ilati_va de
fundar e manter agencias de

~teQorias

1~

P2Jrâ-g-;:af6-Úr1~co.

os-

STndica-

co-1 OCC).ção.

Da organização Sindical
SEÇÃO 1
Da Instituição Sindical
CAPÍTULO 1
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Da Associação em Sindicato

(N~ 4.648/90. na
Casa de_or'igem)
. . . . .-~- ...-... ~ •. .,, .-~·--.-,:·~ ··~· .. ·---..•---,-- c-,=(Q~~~~iat·i~ã. dõ Tribunal
Superior d_o Trabalho)
Art. 513. São prerrogativas
dos sindicatos·:
, A 1 tera _a
C011'4JOS fção e a
organizaçao interna do Tria) representar,
perante as
bunal
Resional
do Trabalho
autoridades administrativas e
da 5~ Regtão, cria cargos e
jud1ciárias, os interesses gedá outras providéncias.
rais da respectiva categoria
ou profissão liberal ou os interesses individuais dos assoO Congresso Nacional decreta:
ciados relativos à atividade
ou profissão_exercida;
Ar~-- :_t.Q:--Fic-~_ alt~rada a' composlçao do Tribunal Regional
b) celebrar contratos coletidoTrabalho da 5~ Região, que
vos de trabalho;-se comporá_ de 18 jufz_es, sendo
c) eleger ou designar os re- 12 togados, vitalícios e seis
presentante_s da respectiva ca- classistas_, temporários_.
tegoria ou profissão liberal;
Art .. 2_g_ Par_a ater1der à nova
campos i çãq a qye se_. refere o
d) colaborar
com_ 9 Estado, artigo
anteriOr-, -fica criado!
como órgãos técnicos -ou consultivos no estudo e solução um cargo de_ juiz togado.

ANEXO

(Art. 50 da Lei no

Art. 4~ Dentre os jufzes to-gados do Tribunal Regional do
Traba.lho da 5J1. Região_ serão
eleitos o presidente, o vicepresidente
e o corregedor,
além dos presidentes _das turmas. na forma estabelecida em
seu Regimento Interno.
--Art. 5~ Ficam criados~ n_o
Qua_dr_o Permanente da Secretaria _do Tribunal
Regional do
Traba111E: df!_.sa _R~g1ã"o. o:f cargos em com1 ssao constantes do
Anexo I e os .cargos efetivos
constantes do Ane><o _11 -deSta
_1e 1 , a serem preench -;doS ~ lia
for~a estabeleci da no ar·t.- 37-,
1nc1so II. q?
Cons~ituição
Federal .
Art. 6,Q Não poderão ser nomeados. a qualquer tftulo
para
cargos em comissão do Quadro
de Pessoa 1 d_I,J tribuna 1 , parentes consanQOlneos ou af1ns,
até o terc~1r9 grau, de juízes
em atividade ou aposentados
com menos de cinco anos de ina~ividade,
exceto se integrantes do quadr_o___ f"Uncl_Or\al,
Jn~d/.ante __conc_~r~s-~ .:-públ i c_'?._·=---·~.
Art. 7R. A despes-a decorrente
da ap1j cação desta l_ei cor.rerá
a conta Qas dotações próprias
da Justiça do Trabalho.
Art. 8~ Esta lei entra em vigor na data cte sUa publicação.
Art.
9,Q Revogam-se as ~dispa
Si Ções. em c_ontrári q_.

:I

, de

de 19

~de

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 50 REGIAO
CARGOS EM COMISSAO

NOMERO
01
01

CARGO
Diretor da Secretaria da Corregedoria
Assessor de Juiz

CÓDIGO
TRT-511-DAS-101. 5
TRT-5a-DAS-101.5
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A NE X O
(Art. 50 da Lei no

7331

I I

, de

de

de 19

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5§ REGIJI.O
QUADRO PERMANENTE
(Cargos de Provimento Efetivo)

NO DE
CARGOS

CATEGORIAS
FUNCIONAIS

GRU p os
Atividades de Apoiq
Judi'ciário

Técnico J.udi-ciário

01

TRT-511-AJ,.-021

Auxiliar Judiciário

01

TRT-SD-AJ-023

Atendente Judiciário

01

TRT-511-AJ-025

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÜBLfCA

FEDERATIVA DO BRASIL

aprovaçãõ prévi8 em cqDcurso
público de provas ou de provas
e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comi s-são declarado em 1e i ·.de 1 i vre

Pleno que, em sessão de 19 de
ma i o de
1 989 ,
de 1 i berou.. no
sentido de ser ouvida e~t?
correQedoria Geral
quant-o a
viabi 11dade de criação do Tr;-.:..
bunal Regional de Sergipe e o
alcance dos dados estatísticos
apresentados.
2. -Fundamentação

TST- P. 5.826/89

2.1. Do Ób1ce aO p·6dido Formulado
Com o advento da Cons--tituição
de 1988, veio
à baJha norma
programática no sentido da e-xistência de pelo menos um
Tribunal
Regional do Trabalho
por Estado- art. 112. Portanto,
fref'lt_e __ ao texto const-f"tucional, oS pedidos __ de aume.nto
dO
núm-ero de· juÍ_Z:eS qi.Je integram tribunais, com competência em mais de· um estado,
mostram-se sem raspa 1do __ 1 ega 1 ,
no que proj_eta_m__ -no _tempo o a:tend 1 mente ao_ mandamento· ma-ior,
e~vaziahdo-0 - qüanto _à
ef_i_cáci a.
Presente a
-norma
programática
referida,
tudo
recomenda , no caso,
o es·tudo
do q~srnembramento, encaminhando-se, se for o caso, mensagem
no sentido da crt~Ção da nova
corte.

nomeação e exoneração;

TÍTULO III

oa organização do

~stado

oa Administração Pública
SEÇÃO I

Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional.
de qualquer dos Podo

dos

,_

-f

Interessado: Tribunal Regional
do Trabalho da Quinta Região.

CAPÍTULO VI I

deres da União,

CCiDIGO

estados.

Distrito Federal e dos Municipios, obedecerá aos principies de legal idade, '•impessoalidade, moral idade,· publ icidade e, também, ao seguinte:

1. Relatório
O Tribunal Regional do Trabalho pleitefa o encaminhamento·,

ao

Legislativo,

de

mensagem

objetivando o aumento óo número de jUízes que _o integram de

17 para 23, coQitando da pr~
vi são do c-argo d~ corregedor _e
do; surgi mente de grupos de
túrmas. A reivindicação engloba, ainda, a criação de cargos
per·t i nentes à infra-estrutura

-fo-lha 5.

Aos autos_ vi eram dados estatístiCos pertlnentes ao Oulnto

.... ~. ~ ~ -· ~-~-· •• ~ •. ~- -~~-~ • .,..,.-' Jtegi__ onal __ e_ às - d_êma.i.s cortes

II
a-investidura em cargo
ou emprego pUblico, depende de

traba Hi]_stas-.-_ Após trami ta·ção·
nos serviços deste ·tr1~unal, o
crocesso foi apreêentado ao

7332
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Neste sentido é o parecer
desta corregedoria,
oevendo
ser sopesada, apenas, a conveniência e oportunidade do en-

foi enviada mensagem objetivando a cr1aç~o do cargo.

Por outro lado, a_ ampliação
cogitada atenderá a proporcionalidade de que trata o art.
2~2.
Da Criação -do Regional 115 da
Constituição Federal
de Sergipe
_ vi gente,.

Vio da mensagem.

De 1níçio, considerados os
dados estatísticos de folha
17,
verifica-se que, proporj u í -~
coloca-

c i o na 1 mente ao número de
zes

o_'Ouinto Regiorial

tre

os

se na 6 4 (sexta) posição, den-

regionais, quanto aos

processos recebidos no ano

de

1 988 - -um to ta 1 de 6 . 1 77 pro·cessos, o que equivale a 386

processos distribuídos no ano
a cada um dos integrantes, ex-

cluído o presidente do órgão,
sendo que 337 foram julgados.

Houve, não há a menor dúvida,
a ultrapassagem do limite de

que cogita o ar::t. 106, § 1~.
da Lei Complemen~ar n~ 35 -

LOMAN,
trezentos processos,
recebidos e julgados, no ano,
por juiz.
-

3.2.

Na oportunidade, reitero a V.
expressões de elevada ese distinta consideração.

Ex~

tima

-

~uiz

José Guimarães

M.1nistro
exercício

Falcão,

Vi·C&-Presidente

d~. Presidência-~

no

PRO~ETO

DE LEI DA CÂMARA
NO 100, DE 1990

3. Conclus6es
3.1.
A existência de mãis de
_um tlstãôõ-:-Coberto pelo QUinto
Regional
e -o fato de cada um
dos juízes integrantes deste
haver recebido e julgado mais
de trezentos processos em 1988
sugerem, a teor do disposto na
LOMAN e na atual Constituição,
o envio de mensagem objetfvando a criação de um novo regional
- o de Sergipe, devendo o
projeto ser elaborado à
luz
dos anteriores - Maranhão. Espírito Santo e Goiás, e não o
aumento do número de juízes
q~e o _integram.
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(N" 4.759/90, na
Casa de origem)
(De Iniciativa do Ministério
PúblicO da União)

Dispõe sobre a criação
das Procuradorias da República nos Estados de Roraima e Amapá e . dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta!
Art. 1~ Ficam criadas, no âmbito do Minist·erio Público Federal, as Procuradorias da República nos Estados de Roraima
e Amapá,
com sede em· suas
capitais.

O grande-- n(lmero de jUrl:..;.-,-_,-

corte e as- _Art.
2R.
~s unidades criadas
distâncias a serem percorridas. por esta 1e1 contarão com pesrecomendam o e_nvio __ de mensa- ~H?a~
Ço. Ouotdrc;>. Permanent_e do.
com __ o _-f-it_o de criar-se M1n1ster1o Publ1co Federal _e
É certo ·que originários do gep1,
Estado de Sergipe deram entra- mais um cargo de jui~ no re- pessoal ~equi~it~do, aos qya1s
da no regional apenas 286 pro- gíonal - o -de corregeoor- com S§ podera atr1bu1r Gra!if1caou çao .·
de
Representaçao
de
çessos em t9SB. Mas. há que se a infra-estrutura própria,
um c~rgo de Assessor Gabl nete.
considerar que o dia-a-dia do seja.
Judiciário tem demonstrado ha- DAS-102, um de Diretor de SeP.arâgrafo ünico. Na impossiver acréscimo de demandas e cretaria
da Corregedoria nas
recursos quando são criados DAS-101,
úm
de
Técnico bi 1 .idade de provi mente
novos órgãos, fato que decorre Judici_ário - AV-021, um de Au- condições fixadas neste artigo,
a
contratação
·será
feita
da maior facilidade no ajuiza- xiliar Judiciário- AJ-023 e
pela Gratificação de Represenmento e na interposição. Esta uffi ae Atendenté ~ AJ-025.
-tação de Gabinete, cujos valepremissa
fica
robustecida
Brasília-,
:ro d.e _a_gostó de res expressos no Anexo II desquando se tem em conta que as
nove ..Juntas de Cone i 1 i ação· e 1989 .. - Marco Aurélio Mendes ta lei serão acrescidOs de noJulgamento de Sergipe recebe- de __ Fartas
Mello, Ministro venta por cento.
ram, no ano de 1988, 6.296 de- CPrreQedor-Geral da Justiça do
Ar't. SR. Ficam c r i adas, ·na Tamandas trabalhistas.
Trabalho.
bela do Min1stér.io Público Feos_ cargos e funções de
Se de um 1 ado surge ma i s pro-- OF. STST. GDG. GP. N" 69/90 do deral,
picia a criação do Regional de Tribunal Superior -do Traba-lho ·confiança da cate~oria Direção
e
Assessoramento
Superior, cóSergipe,
a exemplo do que ocónstant_es do
correu com o Estado_ do-Mara- Brasília ~DF, 1~ de março d~ digo· DAS- fOO.
Anexo I desta lei, e acrescinhão e ocorrerá com os de Es- 1990 das à tabela de Gratificação
. pi rito Santo e_ Goiás,
cujos
de
Representação de Gabinete
pro~etos
estão tr_ami tando, ao Exm.ll. Sr-.
as quantidades do Anexo I I_.
inves do aumento do número de
juizes _do Qui_nto.. Regional, de Deputado Antonio PaeS de AnArt, _-4~ Fica o Poder Execut i17 para 23. de ·outro não se drade
vo autorizado a abrir ao Mipode deixar de reconhecer a
nistério
Público Federal, crénecessidade ma_j o r. de c r i ação DD.
Presidente da Câmar~_dos
dito especial de ·cr$
....... .
do_ cargo de corre~edor, cujas Deputados
75.433.526,96 (setenta e cinco
atribuições, hoje, sobrecarremilhões,
Quatrocentos
e
trinta
gam o presidente da corte.
Brasília- DF
e três mil, quinhentos e vinte
e seis cruzeiros e noventa e
sGis centavos),
para atender
senhor PrE;1S_i dente,
A exposição de mo_t.i.vos, de
as
despesas iniciais de 1_nstafolhas sels a oito, bem revela
a impossibi_lidª_de-__ _ffsfca de-um
honra de dirigi_r-me a lação, organização e fUnCionapara encaminhar:; - noS mento das Procuradorias_da Remesmo juiz desincumbir-se_ dos V._ Ex_
afazeres pr6príos ã Presidên- termos do art. 64, da Consti- pública nos Estados de Roraima
cia de uma Corte 'formada por tuição Federal, o anexo_ ante- e- Amapá.
17 magistrado_s _ .e. implementar proJeto de lei propondo seja
Pàrágrafo úrii co ,_ Os recursos
correição periódica em_5t jun- a 1 terada a campoS i ção d_o E.
tas,
muitas sttuadas a cente- Tribunal_ Reg i ena 1 do Traba 1 ho necessários à execução do disposto
neste art1go serão atennas de quilómetros d~_~eOe do
5
regi ona 1 .
Ai.nd_a _ que se sub- g~o ~BR~~~~~5 ~~mc;~~~s~oc~i~; didos à conta das dotações do
traia as Juntas de Sergipe,- provimento.efetivo, com a con- Orçamento Geral da Uniao.
cer--nente ju~ti ficativa, da larestam 42.
Art. 5Sl--~s1:a lei entra efn vfvra do ExmR. Sr. M.inistro _Marco
o quadro suplanta aquele per- Aurélio Mendes -de Fãrias Mel- gor na. data de sua publicaçãO.
DD.
C_orregedor-Gera 1 da
tinente ao Oécimo.Segundo Re- 1 o·,
Art.
6~ Revogam-~e as diSpogional,
em relação ao qual já ..Justiça do Trà~Ftlho.
sições em contráriÇt.--

tas vinculadas à

:renhi a
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ANEXO

Novelllbro <le 1990

I

FUNÇOES DE CONFIANÇA A SEREM CRIADAS
(Art. 30 da Lei no

G R U. P O

de

de

de 19

CÕDIGO

QUANTIDADE

Procurador-Chefe

DAS 101.4

02

Chefe de Gabinete

DAS 101.1

02

Coordenador

DAS 101.2

04

Assessor

DAS 102.1

02

DENOMINAÇJI.O

DAS

lO

=

TOTAL

ANEXO

II

TABELA DE GRATIFICAçJI.O DE REPRESENTANTE DE GABINETE
(Art.· 30

0 U A N T I D A D E

d~

Lei no

, de

DENOMINAÇJI.O

de

de

19

REMUNERAçJI.O

08

OFICIAL III

6.167,75

50

OFICIAL I

4.440,32

28

AUXILIAR I

3.451,35

OBS.: 1. Em acréscimo à Tabela do Ministério PÚblico Federal;
2. Valores' de Fevereiro/90, a serem reajustados nas mesmas épocas e
percentuais dos reajustes dos vencimentos dos Servidores Publicas
<;ivis da União.

7333

7334

Na\'1lmbro de 1990
MENSAGEM~~ 3,

DE

1990

(Da Procurador i a Gera 1
· ·Da República)
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firmada em Brasília, as de

março de 1990.

·

o CónCr'éSSO Nacional decreta:

Sábado 24.

Em 9 de maio de 1990
A Sua Excelência o senhor

Fernando Collor,
Art. 1 R. Fica aprovado o texto I
Presidente
da República
da Convenção celebrada entre o
Deputado
Antonio Paes de An- Governo da República FederatiSenhor Presidente,
dr ade
-va do Srasil. e--o Governo do
Reino dos Países Baixos, DesTenho a honra ae Submeter -à
Oigníssimo Presidente da
tinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fis- alta consideração de Vossa ExCâmara dos Deputados
cal em Matéria de Impostos so- celência o anéxo texto da Conbre a Renda. firmada em Brasí- venção entre a República Federativa do Brasil e o Reino dos
Senhor PresiGente,
lia, a 8 de março de 1990.
Países Baixos Destinada Evitar
a Dupla Tributaçáo e Prevenir
Tenho a honra de submeter a
Vossa Excelência_.
nos
termos
Parãgrafo único F"lca·m sujel- ~a Evasão Fiscal em Matéria de
-_In1posf"o
sobre a Rendá. assinado art.
127 da Constituição tos à aprovação ·da congresso
Federa.l, em concorrência com o -Nacional quaisquer ates que da em Brasflia. em 8 de março
ar:-t~ .14 das Disposições Tran- poSsam resultar em revisão
dâ de i990.
s1tor1as da const1tu1ção Fede- referida convenção, bem como
2.
A assinatura da Convenção
r1e1,
a~ ,
o anexo
anteproj
to de qua i squer a j ustes complementaque
dispõe sobre
a e crialevou a ~cm termo um processo
res que. nos te.rmos do art. negociador
que se navia iniçao e estruturação das Procu- 49, inciso I, da Constituição ciado _em 1965,
quãndo di verradorias da RÇlpúbl ica no"s Es':" Federal, acarretem encargbs ou
gências
de
pontos de vista atados do Amapá e Roraima n6
·
âmbito do Ministério Público comprom1ssos gravosos ao pa- parentemente
inconciliáveis
Federai.
trimónio nacional.
haviam sido detectados, tendo
o esforço negociador
porém
prevalecldo após 15 anos de
Art. 2,Q. Este decreto legisla- conversações.
As disposições dp presente
entra em vigor na data de
anteprojeto de lei, correspon-, -tivo
sua
publicação.
3.
A importância do acordo
dem _ao mínimo necessário para
11
pode ser exp 1 i cada
i nter
perm1tir que o Minis-tério Pú11
al
ia
,
pelo
fato
dEl
que
Os
blico Federal exerça sua comPa-i ses Baixos são- um dos quaME.NSAGEM N,g. 420, DE i 990
petênci _a
cónst i tu c i ona 1
tro
grandes
parceiros-comerciindelegável.
ExcelentíssimoS Senhores Mem~ ais do Brasil com os quais seme 1 hante acordo__ a i nda não habras do Congresso Nacional:
via sido assinado. os Paises
O dimensionamento de pessoal,
englobando cargos e funções de
De conformidade com o dispos- Baixos são o principal porto
confiança e gratificações de to no art. 49,
inciso I, da de destino de mercadorias bragabinete, foi precedido de es- Constjtuição Federal, tenho a sileiras na Europa, e poderão.
tudos considerando- a estrutura honra de submeter.. à elevada em virtude da Convenção. vir a
significativamente
mír:ima que possib(íite o cum- consideração de Vossas Exce- aumentar
prlmento dos objetivos das u- -1 ênci as, acompanhado de Expo- seut investimentos no Brasil.
nidades a serem instaladas.
sição de Motivos do Senhor Mi4.
Nessas'condições, submeto
ni strC? de Es_tado das Rel aç9ês
Exter1ores, o texto da Conven~ -à elevada CQnsideração de VosApraz-me
registrar
que a ção DestinaPa a Evitar a Dupla sa Exce·l ênci a o anexo projeto
criação da Procuradoria da Re- Tributação e Prevenir a Evasão . de Mensagem ao Congresso Napública_ no Estado de Ror a i ma Fiscal em--Matéria de Imposto cional, para o encaminhamento
vem atender sugestão formulada sobre a Renda. ce·l ebrado entre do texto da referida Convenção
apreciação
do
Poder
em R~latório de Viagem, da Co- a República Federativa doBra- à
m1ssao de Açã~ pela Cidadania, sil e o Reino dos· Países Bãi- Legislativo.
ao Estado de Roraima entre 8 e xos, em Brasília, a 6 de março
Aproveito a oportunidade para
i2 de junho de 1989-.
de ·1seo.
renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protesNa
oportunidade, renovo a
do meu
mais
profundo
A importância da Convenção tos
Voss~ Excelência as expressões
·
pode 11 ser explicada,
"Finter respeito. -Francisco Resek.
de m~nha a!ta estima e elevada alia
fato de que os
cons1deraçao.
Ari$ttdes P~_i_ses, pelo
Baixos são _um dos qva~unquetra Alvarenga,
ProcuraCONVENÇÃO ENTR~ -A REPÚBLICA
tr~-grandes parceiros comercidor-Geral da República.
5
ais do Brasil, com os quais
F~~i~~T6~~ ~~f~~~ ~ii~o~
seme-1 hante acordo a i nda não
0
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO havia sido assinado. Os Países TR~~0+f~tgA E_ APij~~~~~R AA ~Ck~ÃO
Baixos são ainda o principal
NO 91, de 1990
FISCAL
EM
MATERIA
OE
IMPOSTO
porto de destj no de mercadoSOBRE A RENDA
rias brasileiras na Europa e
(N,g. 241/90, na
poderão em virtude da Conven- o Governo· da República FedeCâmara dos Deputê!-dos)
ção vir a aumentar signi~ica rativa do Brasil e
ti vamente .seus
1 nvest 1mentes
no Brasil.
Aprova o texto da conveno Governo do Re_i no dos Países
BaixOs,--ção celebrada entre o GoBrasflia, 18 de maio de 199Õ.
verno da República Federa-Fernando
Collor.
tiva do Brasil e o Governo
Desejando concluir uma convenção destinada a Evitar a
do Reino dos Pafses Baixos, ,EXPOSI~ÃO DE MOTIVOS DO SR. Oup1a
Tributação e Prevenir a
Destinada a Evitar a Dupla
MIN STRO DE ESTADO DAS RE- -·Evasão Fiscal em Matéria de
Tributação e Preventr a ELAÇ ES EXTERIORES N• DPF / Impostos sobre a Rendâ, acor-·
vasão Flscal em matéria de
DAI/105/PAINLOO-H23.
damo seguinte:
Impostos
sob~
a Renda,
Excelentíssimo _Senhor
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CAPÍTULO I

Abrangência da Convenção
ARTIGO

Pessoas Visadas
Esta Conven9ão aplica-se a
pessoas que sao recidentes de
um
ou
de ou~ro o Estado
Contratantes.

!;'ara os efeitos desta Con-.
vençao, a menos que o seu contexto _ imponha i nterpf'etação
diversa:
1 _.

a) a
expressão
"Estado
Contratante" c;tesigna o Bras i 1
ou a Holanda, conforme requelra o contexto; a expressão
"Estados Contratantes" designa
o ·aras i 1 e a Holanda_;
b) o termo "Bras i 1'' significa

ARTIGO 2

o territ6r1o continental e insular da República Federativa
do Brasil, incluindo seu mar
1. Esta Convenção aplica-se territorial, tal como definido
aos impostos sobre a renda es- pela Convenção das Nações Unitabelecidos por um dos Estados das sobre o Direito do Mar, e
Contratantes, independentemen- os correspondentes _ 1 e i to .do
e- subsolo, assim como
te da maneira pela qual se e- mar
fetua a respectiva cobrança.
qualquer área marftima além do
mar territorial, _incluindo o
2. Os impostos atuais aos leito do mar e o subsolo, na
quais se aplica a- conv~~çã~ medida em que nessa área o
Brasil, de conformidade com o
são:
Direito Internacional, exerce
a) no caso do Brasil:
direitos em relação à exploração e ao aproveitamento dos
o imposto federal sobre a recursos naturais;

Impostos Visados

renda, exc1ufdos o imposto su-

plementar de' renda e o imposto

sobre atividades de menor importância, (doravante designado "imposto brasileiro");
b) no caso da HOlanda:

o imposto de renda;

o imposto sobre

salários~

o imposto sobre sociedades.
inclusive a participação do
Governo nos lucros lfquidos da
exploração de recursos naturai's, cobrada conforme o Mijnwet 1810 (Lei de Mineração, de
1980) relativamente a concessões feitas a partir de 1967,
ou conforme o Mijnwet Continental Plat _1965 (Lei de Mineração na Plataforma Continental do Reino dos Pafses Baixos
de 1965);

--o imposto _sobre dividendos
(doravante
designado ·
como
"imposto hOlandês").
3. A Convençã-o ap 1 i ca-se também a quaisquer impostos idênticos ou substancialmente semelhantes que forem estabelecidos após a data de sua assinatura, adicionalmente ou em
substituição aos impostos mencionados no parágrafo 2. As
autoridades
competentes dos
Estados
Contratantes
notificar-se-ão mtltuamen"te·sobre
quaisque~
modificações
substanciais que ocorram em
suas respectivas 1eg1Slações
tributárias ..
CAPÍTULO li

DeftntÇães
ARTIGO 3

Deftntçães Gerats

c) o
termo "Holanda" designa
parte do Reino dos Países
Baixossituada na Europa, incluindo a parte do leito do
mar e seu subsolo sob o Mar do
Norte, na med1da em que tal
área,
conforme o direito internacional,
tenha sido ou,
doravante,
nos termos da legislação holandesa, pbssa ser
designada como área sobre a
qual a Holanda possa exercer
certos direitos a respeito. da
exploração~ e
exportação dos
recursos naturais do leito-do
mar ou. do seu subsolo;
a

d) o termo "nacionais" desig-

na:

1) todas aS pessoas físicas
que possuam.a nacionalídade de
um Estado Contratante;
2)
todas as pessoas jurídicas, sociedades de pessoas e
associações
constitufdas de
acorde com as leis em vigor em
um Estado Contratante;
-e) o termo "pessoa" compreende uma pessoa física •. uma so.ciedade ou qualquer outro grupo de pessoas;
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h) a
expressão
"tráfego
1nternac1onal" designa qualquer transporte efetuado por
navio ou aeronave explorados
por uma empresa cuja sede de
direção efetiva esteja situada
em um Estado Contratante, exceto quando o navio ou a aeronave sejam explorados apenas
entre locais situados no outro
Estado Contratante.
'i) o termo "imposto" des i {;:ma
o imposto brasileiro ou o -1mposto holandês,
consoante o
contexto;
·

j) a
.expressão "autoridaOe
competente" designa:
j)
no erasil, o Ministro da
FãZenda. o Secretário da Receita Federal ou~seus representantes autorizados:

2) na Holanda: o M1nistro.das
Finanças ou seu representante
devidamente autorizado.

2.
Para a aplicação desta
Convenção por um Estado Contratante, qualquer expressão
que nela não esteja definida
terá o significado que lhe é
atribuído pela legislação desse Estado.
relativamente aos
impostos aos quais se aplica a
C_onvenção, a não ser que o
contexto-imponha interpretação
diversa.

ARTIGO 4
Residente
1. Para os fins desta Conven-

ção. a expressão 11 Res1dente de
um Estado contratante" designa
qua 1 quer pessoa que, em v-1 r tude da legislação desse Estado,
esteja af sujeita a imposto em
razão do seu domicflio, residência,
sede de direção ou
qualquer outro critério de natureza análoga.
2. Quando, pOr força do que
dispõe o § 1~. uma pessoa física for residente de ambos os
Estados Contratantes, sua situação
será
assim
determinada:

a) será considerada residente
do-Estado em que disponha de
moradia ·permanente, se dispuser de moradía permanente em
--f) o termo "s_ocie_dade" desig-_ abas os Estados~: será considena qualquer pessoa jurfdica ou rada reside,pte ·do Estado ·com o
qualquer entidade que,
para qaal · suas relações pessoais e
fins trtbutá~ios, seja consi-. económicas forem mais estreiderada' como pessoa jurídica; · tas
(centro
de 1nt.eresses
1
vitais);
g) as expressões "empresa de
um
Estado
Contratante"
e
b) se o Estad_o. no c;ual tiver
"empresa
do
outro
Estado o -seu centro .. de interesses ViContratante" designam, respec- tais não puder ser determinativamente, uma empresa explo- do, ou se não dispuser de morada po_r um residente de um· radia permanente em um óu ouEstado Contratante e uma em- tro Estado, será considerada
presa explorada por um resi- residente do Estado em que
dente
do
outro
Estado permanecer habf'tualmente;
Contratante;
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e) se permanecer habitualmente em ambos os Estados, ou se

não

permanecer

habitualmente

em nenhum deles. será conside-

rado

residente

que for nacional;

do

Estado de

d) se for nacional de ambos
os Estados ou se não o for de

nenhum deles, as autoridades
competentes dos Estados Contratantes resolverão a questão
de comum acordo.
3.

Quando, por força do dis-

posto no § 1.Q. ,. uma pessoa. que

não

se~a

uma

pessoa ffsica,

for res1dente de ambos os Estados contratantes, será con-

siderada residente
no

do

Estado

qual estiver situada a sua

sede de di re_ção -efet 1 v a,

ARTIGO 5

Estabelecimento Permanente
1. Para os efeitos desta Con-

venção, a
lecimento

expressão "estabepermanente 11 designa

uma instalação fixa de negócios em que a empresa exerça
t.oda
ou
parte
de
sua
ativ1dade.
2.
A
expressão "estabelecimento
permanente"
abrar:ge
especialmente:

a) uma sede de direção;

b) uma sucursal;
c) um escritórlo;
d) uma fábrica;

e) uma oficina;f) uma
mina,
um poço de petróleo ou gás,
uma pedreira.
ou qualquer outro local de extração de recursos naturais.

3. Um canteiro de edificação.
uma construção, um projeto em
montagem ou instalação; constituem um estabelecimento permanente. apenas se tiverem duração superior a seis meses.

4.
Não opstante o que dispõe
este artigo nos
parágrafos
precedentes,
a
expressão
1
'estabe 1 ec 1mentes permanentes"
não compreende:
a) a utilização de instalaÇões unicamente para fins de
armazenagem,
~xposfção ou entrega de bens ou mercador tas
pertencentes à empresa;
b) a manutenção de um estoque
de bens ou mercadorias pertencentes à empresa unicamente
para fins de armazenagem, exposição ou entrega;
c) a manutenção de estoque de
bens ou mercadorias pertencentes à empresa unicamente para
fins de transformação por outra.empresa;
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d) a manutenção de uma instaladora_ fixa de negócios unicamente para fíns de comprar
bens ou mercadorias, ou obter
informações para a empresa;

CAPÍTULO III

TributaçãO

5. Não obstante o disposto
nos §§ 1.12. e 2A,
q~ando
uma
pessoa - desde que nao seja um
agente
independente de
que
trata o § 7~- agir num Estado
Contratante por conta de uma
empresa do outro Estado Cont~a.tante, e se t·; ver, e
exercer habitualmente, no primeiro
Estado Contratante,
poderes
_para
celebrar contratos em
nome da empresa,
considera-se
que esta empresa possuí estabelecimento permanente naquele
Estado primeiramente~menCiona
do relativamente a quaisquer
atividades exercidas por aquela pessoa, no interesse da empresa, a. menos que tais atividades_ se 1 imitem àquelas men- cionaaas no § 4.12.. as quais, se
exerc l dãs po-r me i o de uma 1 nstalação fixa de negócios, não
transformar·'! am esta insta 1 ação
fixa
de negócios,
conforme
dispõe aquele parágrafo,
num
esta?elecimento permanente.
6.
Não obstante o que dispõe
este artigo nos parágrafos anteriores, considera-se- que exceto nos casos de resseguros,
.uma empresa seguradora de um
Estado Contratante tem estabelecimento permanente no outro
éstado Contratante se ela cobrar prêmios no ·território daquele outro Estado, ou se segurar riscos,
ali
situados,
por ·intermédio de pessoa diversa- do agente independente
de que trata o§ 7~.

7. Não se considera que uma
empresa de um Estado Contratante possui estabelecimento
pérmamente no outro
Estado
Contratante apenas pelo· fato
de realizar negócios,
naquele
outro Estado,
por intermédio
de corretor, comissário geral
ou qualquer outro agente de
situação independente,
desde
que tais pessoas atuem no âmbito
de
suas
atividades
normais.
8.
O fato de uma sociedade
ràsidente -de um Estado Contrata'nte controlar ou ser controla~a ~or
sociedade residente
no oUtro Estado Contratante,
ou exercer suas ativ1dades na~
queíe outro Estado (quer por
-meio d~ um
estabelecimento
permanente,
ou
por
outro
modo), não será,
por si
s6,
bastante para fazer de uma
dessas sociedades estabelecimento permanente da outra.

de RendimentOs

ARTIGO 6

Rendimentos de
Bens Imobiliários

e) a manutenção de âma insta-

lação fixa de negócios unicamente para fins de levar a
cabo qu·aTqDer outra ati vi dade
de caráter preparatório ou auxiliar para a empresa.
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1. Os rendimentos obtidos por
residente de um Estado Contra~
tante
provenientes de bens
imobiliários (inclusive rendimentos preven-i entes da expl oração agrícola ou florestal)
situados no outro Estado Contratante, podem ser tributados
neste outro-~s~a~o.
2.
A
- expressão
"bens
imobiliáríos" t-em o sentido
dado pela legislação do Estado
Contratante .em que os bens em
questão estiverem s·i tua dos. A
expressão abrange, em qüalguer
caso, --a propriedade aces~oria
à propriedade imóvel, o gado e
o equipamento- ut11 izado na exp-loração agrícola e florestal,
os direitos aos quais se apliquem as disposições do direito
privado relativas à prOpriedade territorial, o usufruto de
bens imobi11ários e os direitos a pagamentos variáveis ou
fixos pela exploração ou-pelã
concessão da exploração de jazidas minerais, fonte e outros
recursos naturais. Os navios e
aeronaves não são considerados _
bens imobiliários-.

3. o disposto no§ 1~ aplicase aos rendimentos derivados
da exploração direta, do arrendamen!o ou de qualquer outra forma de exploração do_s
bens imobiliários.
4.
O d f sposto nos §§ 1 l!. e 3A
aplica-se igualmente aos ren•
-dimentos de bens imobiliárioS
de uma empresa e aos rendimentos de bens imobiliários Utilizados para o exercício -de
profisSão 1 iberal.

ARTIGO 7

Lucros das EU1lresas
1 . Os 1 ucros de- uma empresa
de um Estado Contratante só
são tributáveis nesse Estado;
a não ser que a empresa exerça
sua at1vidade no outro_Estado
Contratante, por meio de um
estabelecimento permanente ali
si tu ado. Se a empresa êxer·ce
suas atividades na forma indicada, seus lucros podem ser
tributados no outro Estado,
mas unicamente na medida em
que forem ·atr"ibuívefs àquele
estabeleci mente permanente ..
2. Ressalvado o· disposto no §
quando uma empresa de .um
Estado Contratante exercer sua
atividade no~outro Estado Contratante_. por me i o de um ~sta
be1ectmento permanente ali si-tuado,
_serão atribuídos,
a
esse estabe1eclmento permanen3A,
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te,
em cada Estado Contratante, os lucrbs qUé obteria se
fosse uma empresa distinta e
separada, exercendo atividades
iguais ou similares, sob condições iguais ou similares e
transaci onando
.com abso1 uta
independência c.om a empresa da
qua-1
é
estabelecimento
permanente.
3. Na determinação dos lucros
de um estabelecimento perma~
nente,
é permitido deduz1r as
despesas i ncorr_i das para
a
consecução dos seus obj_etivos,
inc1asive as despesas de direção e os encargos gerais de
administração
ass-im
rea-l i zados .
4. Nenhum lucro será atribufdo a um estabelecimento permanente pelo simples fato de
comprar bens ou mercadorias
para a empresa.

5. Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos
disciplinados separadamente em
outros artigos _desta convenção,
o disposto em tais artigos não é prejudicado pelo 9ue
dispõe est~ art í go. ·
ARTIGO 8

Navegação Marítima e Aérea
1. Os lucros provenientes da
exploração, no tráfego internacional, de navio_s.ou aeronaves só são tri butáve 1s no Estado Contratante em que est i"'"

ver situada a sede da
efetiva da ~mpresa,
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relações comerciais ou ~inan
ceiras, por condições aceitas
ou i mpos·tas que di f 1 ram das
que se estabeleceriam entre
empresas_,.tndependentes, os lucros que, na ausência dessas
condições terjam sido obtidoS
por uma dessas empresas.
mas
que não o foram devido a tais
condições, podem ser incluídos
nos
lucros dessa empresa. e
como_.tais tributados.
ARTIGO. 10

Dividendos
Os OividendoS p~gos por
uma soei edade residente em um
Estado Contratante a um residente no outro Estado Contratante
podem ser tributados
nesse outro Estado.
1.

2~-- Todavia, esses dividendos
podem também ser tributados no
Estado Contratante onde reside
a- soci_edade _que oS pãga, e nos
termos da lei
desse Estado;
mas, se a pessoa _que os receber for o'beneficiário efetivo
dos dividendos, o ..imposto assim incidente· não poderá exceder_ .1.5'% (quinze por cento) do
monta:nte bruto dos dividendos.
o d.i sPosto neste pará~rafo não
prejudica a tributaça_o da sociedade, no que diz respeito
aos 1 ucro~ dos quais se. o r i g-1naram os dividendos pagos.

mineradoras; partes de

funda-

3. O dispsoto no§ iA aplicase aos lucros provenientes da
participação__ - em um pool, uma
assoei ação o_u em _uma ·_agência
de operação i nternaci ona·l ,

.4.
Não se aplica o disposto
nos §.§
1A . _e
2-,g,
se . o
beneficiário -dos dividendos,
residente em um Estado Contratante, realiza negócios no outro Esta~o Contratante em que·
reside a sociedade que paga os
dividendos, por intermédio de
estabelecimento permanente ali
situado. e se a particip~ção.
-em virtude da qual oa dividendos são pagoS,
se relaciona
-efetivamente ao estabele_cimento _permanente.
Nesse
caso
ap-lica-se o disposto no art.
7
.

7

ARTIGO 9

Empresas Associadas
Quando:

a) uma empresa de um Estado
Cont_ratante- partic1pa di reta
ou ind1retamente da direção,
controle ou capital de uma _empresa, de outro Estad_o Contra_;
tante ou
b) as mesmas pessoas participam di reta ou i nd1 retamen·te da
direção.
controle_. ou capital

um

7.
As- -i Úni taç_ões de a 1 i quota
do imposto previsto nos §§ 2Q
e s~ não se aplicam aos dividendos ou lucros pagos antes
do
final
_do primeiro ano
calendário seguinte ao anb de
assinatura desta convenção.

ARTIGO 11

Uuros

os re-ndimentos- prove-

dor ou outros direitos de par.ticipação_em lucros. com exce-

de

6. Quando uma sociedade residente em um Estado Contratante
recebe lucros ou cendimentos
do ootro Estado contratante.
esse outro Estado COntratante
não poderá cobrar qua 1 quer __ i mposto sobre os dividendos pagos pela sociedade excet_o se
tais dividendos forem pagos ~
-residente desse outro Estado,
ou se a participação em virtude da q-uà1 ____ os--d"ividendos são
pagos,
relacionar-se efetivamente a um
estabelecimento
permanente_ situado nesse outro
estado; nem poderá sujeitar os
lucros não d_lstribu_ídos _da socied_ade a imposto-- sobre lucros
não distribuido.s, ainda que os
dlvidenáos pagos ou os lucros
não distribufdos consistam, no
total ou parcialmente, de lucros ou rendJmentos proven 1 entes desse outro Estado.

-1.
Os juros p-rovenientes de
direção· nientes de ações ou direitos
de fruição; ações de empresas. um Estado Contratante e __ pagos

2.
Se a ·sede da di reção efetiva da empresa estiver situada
a
bordo
de um navio
considera-se situada no Estado
Contratante em que for matriculado o navio ou, não havendo
matrfcul a·,
no Estado_ Contratante em que residi r o- armador
do navio.

de üma empresa

cento) do montante bruto.dos
lucros do estabelecimento permanente,
apurdo após-o pagamento do imposto de renda de
soei edades,
-incidente sobre
aqueles lucros.

3, o termo 11 div1dendos 11 empregado_ no _presente artigo,

de_s 1gna
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Estado

Contratante e de uma empresa
do outro Estado Contratante e,
em ambos os casos, _as duas empresas estão ligadas, nas suas

ção de créditos, bem como rendimentos de outras .. Participa-

ções

de

capital assemelhados

aos rendime_ntos de ações
a

2. -Todavi8, --eSses juros podem
ser também tributados no E_stade que pr_ovêm e·· nos·- termos
das 1e_ is desse Estado; mas se
quem
os
receber
for
o
beneficiári_o efet_ivo ·dos juros. o imposto assim incidente
não poderá exceder:

pela _c!o__

legislação tributária do Esta-

do em que reside

a um residente-do outro Estado
Contrataote podem ser tributados nesse outro Estado.

so_c 1edade

que realiza a dis.tribuição.

_-·ar

10%
(dez por cento) ÇIO
montante bruto dos juros, se
quem os receber for um banco e
se o empréstimo for concedido
por um prazo mínimo de 7 anos
e relacionado com a compra de
e_quipamento
industrial,
com
estudo, compr~ ou instalação
de
unidades industriais ou
cfentffi_cas, ou· bem como Com o
financiameht~
de obras públicas;

b)_ 15% (quinze por cento) do
montante bruto Qos juros,
n_os
5 . ...:.: .Quando lim residente eftl um o~mais casos.
Estado CCmth:1tante tiver um
3. Não obstante o. que dispõem
estabelecimento permanente no
outro Estado Contratante, este os §§ 1~ e 2~. os j~ros preveestabe 1 eci tnent_o
permanente ni entes de um Estado_ C_ontrapode-e·star":-ait sujeito a im- tante e pa-gos ao G"óver-nõ ao
posto retido na fonte,
nos outro Estado Contratante a uma
termos da legislação daquele sua subdivisão. polí-tica, ou -_a
agência (inclusiVe
Es_tado.
Todavia,
tal imposto qualquer
financeira)
não excederá 15% (quinze por ·'uma instituição
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pertencente àquele Governo ou
subdivisão política. são ~sen
tes do imposto no primeiro
Estado.
4.

o

termo "j u_rQs 11 empregado

neste artigo designa os rendi-

mentos de títulos da dfvida
pública; de títUlOs ou -débéntures,
com
hip-otecária

reito

a

ou

sem

e com 01.,1

participação

cros, e de créditos

g_ar-aht 1a
sem di-

de

ell)"ll.t--

qua1_-

quer .natureza, bem cómo qualquer outrD rendimento_ que, nos
termos da lei tributária- ãõ
Estado CQntratante de que provenha,

se assemelhe áas·- rendi-

mentes do empréstimo.

~

ARTrGO 12

--~RºYalties"

. -·f.

Os royãltl~Sc--pr-Gvenien-tes

de um Estado Contq1tante e pa_9õS a
um _ residente· "t'ío outro
Estado Contra.t?nte podem- s-é'r
trjbutados em oUtrO- Estado._
.
-:2,
Tod.:i.vJ.a, --esses
roy_~lties podem ser também tributados no Estado Contratante de
que provêm; e nos termos da
lei deSse E-stado; mas se a
pessoa que a·s receber for o
beneficiário
efetivo
os
roy_alties_._ o imposto incidente não_j:loderá exceder a:
~-

25%
(vinte e cinco por
ce-n-to)
dQ - monta-nte
bruto
beneficiário efetivo ê::íOs~ ju-- os royalt\eS- PrõVãnieflt-es- ·dó
ros, residente em um EStado 1.,1~0, ou do d.i rei to Çje usar marContratante, realizar negõ-cios -~~f~; Oe i _ndúS"tr i ã~ ou de comérno outro Estado Contratante-de

5.

nos

Não
§§

se aplica o disposto
1 SI.

e

2.2

se

~~~~éd~~o~~mu~S e~~~6~;- ~~~~e-~~~;

permanente a 1 i s 1 tUã.dO,- e .§e a
dívjda, em virtude da qual, os
juros são pagos, se relacionar
,efetivamente ªo estabelecim~nto
permanente. Ness_e ___ caso.
aplica-se o disposto no art:
7~.

_a)

_o

-

6. A limitação de alíquota do
imposto prevista no § 2"'-__ não
se aplica aos juros provenientes de um Estado Contratante,
pagos a estabelecimento permanente de empresa do outro Estado Contratante,
situado em
terceiro Estado.

7. Consideram-se provenientes

~~r~~ ~;~~~o P;~o!~~~a~~Bpr~-~

b) 15%- (quinzeporcen:t_o)_do
montante bruto. d_os
r-oyalties, __r:"~os demais casos.

-3.
o _ t---:-ermo · royal t ies, empregãdo neste artigo.- designa
págamentos de qualquer naturez·a---efet(,Jados em cqntrapartida
pelo us-p-_-_ ou pelo di re_i to__ aq
uso Qe__ dir~itos autor:-ais_ sobre
obra 1 i terá r i a, art i s't:Tca- ou
c'ientífica _(inclusive filmeS
c1nemat_9_&Jráfieos,- filme ou- fitas para transmiss~o de rádio
ou te_1 ev i pãq) , sobre quà 1 quer
pàtente, marca de i'ndústria o_u
de comé_rcl o,_ de_sent:'lo, ou mede:
1 o. p1 ano. fórmula ou p-rocesso
secre;t:o; __ ou pelo uso ou pelo
d"\ re·i_to ·ao_ uso_ de ét~u-i pamento
inCiuSt"ria1, comérci.al ou cient_ífic_Q_; ou Pelá informação relativa_ à exper-iência indus±rial, Cõmercià1 o~- cjentífiç:a_,
.
.

Estado, uma sua subdivisão política, uma autoridade local
ou um residente desse _fstado.
Todavia, se o devedor dos Juros, residente em um e·stado
4.- Não se ap 1 i ca o di spsoto
Co~tra~ante
ou não. tiver num
e
2.2
se
o
Estado Contratante eStabeleci- nos §§ · 1:!).
benef-1c-iário
-- -efetivo
dos
mento permanente:pelo qual tenha sido contraída a óbrigação "roya 1 t_j es" residente . em um
que dá ar i gem aos juros, é éSf- Estado Contra1ánte,
realizar
tes são pagos por esse estabe~ negóCios no OJ.ifro Estado· Con1ecimento permanente, tais ju- tr_a taote.
d'e
onde
provêm
intermédip
ros consideram-se provenientes os __,rç,yaltles, por
do Estado_ em que --o" e$tabe1e"ci- de um estabe_l eci rpento permamenta
permanente ·- estiver nente Sll Sltuâdó, e se o di-- rE!i to ou-- a propriedade_, a cujo
situado.
respel'tó os royalties são paa. Se, em conseqüê"ncia de--re- g_qs, se relacionar-efetivamenlações especi~is ~xistentes o t-e a.o estabelecimento permadevedor e p benef1ci6rio efe- nente,_ Nesse caso apliCa-se o
tivo, ou entre ambos é tercef- cr~_spsoto __ no art. 7"'ros. o monfante dos juros,
s-. Co_nsi Oe-ram-se proyen i entes_
tendo em conta o. crédito peio
qua 1 são pagos, 'ei<Ceãer o qUe de-- um · Estado ~co'ntratante
teria sido acordado entre o os roYalties pagos
por essa
devedor e o credor ·na aus'éncia próp-rio_-Estado, uma sua subdide tais relações. -.o dispos'to Visão pOTí ti ca, u~ autor i da de
neste artigo só se aplica a local 6u-_um-residente naqUele
este último montant-e. Neste Est?do,~- _-:]'~avi a, se o' deyãdor:caso, a parte excedente deis dQ.S_);pyalties naquele Estado.
pagamentos é __ tributável nos Todavia.se o· devedor- .dos
royalties, sendo ou não resitermos das leis de cada Estado
Contratante, observ-adas. as d_e- dente -em ~m Estado Contratanmais disposições desta conveh- te. tiver, num ESlado Contratante, um- estabel ec1 ment_o perção.
manente em relação ao qual

Sábado 24

haja sido contraída a ·abriga-:ç:ão de pagar- os roy_?lties, e
ca-iba a -esse es't(!belec_imento
permanente a.
obrigação
de
fazê- 1 o.
- consideram-se
tais royalties proveniente.!:?_ do
EstaQo_-~m_ que .o estabelecimento_ per~~nente est·i vér si tuãflô .,
6.

Sê, em·· CohSeqüên-cfâ- dê··re.;.

especj a 1s
ex i_ stentes entre
o _ devedor
-é
o
beneficiário efetivo, õu entre
ambos e tercei r:-os, o mori.tante
dOS·
f'oyalties, relatiVo·- "áo
uso.!. di rei to ou fnfo"r".mação em
rãzao dos quais são p~gos·. e'xçeder o montante que te-rl a
Si do acordado entre o. deved·or
e o beneficiário e·fet 1vo'"" na
ausência de tais re1ações. o
di ;;posto ne-ste 'art_igo 'só se
aplica a este_ ú1 t-imo montante;
Neste -- i::as·o~, a parte excedente
dos ··pagamentos é tr--ibut-ável
segundo as· léis d-e cada Estado
Contratante_, _Qbservadas as demais
disposições
, .Pe_s:t_a
convenção·:
- · ·
1 ações

-7.
A
1 imitação de a1 i quotas
do
1 mposto
prevista
no
subparágrafo_b do § 2~. deste
artigo,
nao
se
aplica
aos royalties pagos antes do
final
doprimeiro
ano
calendário, seguinte ao ano da
assinatura desta
ConVenção,
quando pagos a um residente de
um Estado Contratante _que detenha. d'i reta ou i ncfi re_tainente, no mfnimo cin-qúentá - p_or
cento d~o _çap'i ta 1 votante _da
soei edade que efet'lla opagame·n'to dos ro)'a"i-ties.. -"
- - -

ARTIGO 13

Ganhos de capital
ganhos obtidos ·por um
resi-dente ·em ·um Estado_ Contratante
na alienação dé bem
imobiliário, dos que_ · tra'ta o
art. 6, si tüado ·no outr-o Esta_~
do ·contratante podem ser·- tr ibutados naque1 e. outr'?- J;sta?o.
1 .

OS

2,
Os ganhOs proven_1 entes da
de bem m9bili_árTo
que faça parte db ai: 1va·_ de- üril
estabelecimento permànente que
uma empres_a _de_ um_ Estado· Contratante poSsLnr nó outro Es~
tado-Contratante, inclusive os
ganhoS- prOVehí ent-es- d3 a 1 í enação desse es-:):.abeleciment_o permanente (isoladamente ou cdm'o
conjunto da empresa), pod~m
ser tributaoos naquele outro
Estado.
-Todayla, os ~anh·os
prover i entes da ___ a1 ien?çao Oe
navios ou_ aeronaves operados
no tráfego interna-cional-. ou
da propriedade móve-1 relacionada à operação de_ tais na vi os
ou· aei"'o_oaves·, só· Serão ·tr.'ibú~
tadOS no-Estado contratante em
que _estiver situada a sêdé.da
direção efetiva da ~~pres~.

alienação

3.
os ganho-s proven 1 Emt.e-S da
a·11enaç:ão de_ qua1quer bem diverso·--- daqueles a que se refe-
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rem os §§

1S~._ ~

2-s~.

.-" Podêíil

''ARJIGO 16

ser·

tributados .em ambos-o$ t.staãos-

Cofltratantes.

--

·-RemuneraÇãõ-d~

·

Diretor

remunerações de di ret·ores
e outros pagamentos regulares
Profissões Indepénãentes
receb 1do_s _ por um residente em
um Est-ado- contratante na con1. Os rendimentos qbtidos_por d1 ção d_e _membro do cçm$el h'o de
um residente em um Estdo Con- aàm1hTStração _ou _-d~ __ _çt_ua 1quer
tratante, pe_lo exercício de ou-trO- cofise1 ho -ãe- uma----:-soC-1 eáa·profissão ljbéral ou por ou- de residente nO outr-o ES-tàâQ
tras at; vi dades de ·nàturezã Conj:ra-~a·nt_§!, ~p~çtêtn ser tribu..:.
independente, só são tribUta- tadó_s n!9sse outr_o _ ;._~ta~o.
das nesse Estado; a não ser
que a remuneração por tais
ARTIGO 17
serviços ou at1vidades seja
paga por sociedade residente
A:i"'t_!S~-~-~ e Atletas
do outro Estado Contratante·,
ou caiba a
estabelecimento· 1. Não ·abStãntê ·a dispositivo
permanente ali SitUado. Nesse· nos atts 14 e _1 5. os rend 1 mencaso. os rendi mentes Poctenf ser- tOS ObtT.ãQs--:-__,_pór urh res-idente
tr i tlutados nesse outro Es1:ado. em u-m Estado Con't:ratarite -na
condiçã'o-~. de
pi--of"í ss1 anal de·
2.
A
expressão 11 prof i ssão espetaculo, ta1 como um artis1 i bera 1" abrange, em espe-ci a 1 , ta de t_eatro,- de -c-inema, de
atividad_es
independentes_ de rádio ou de telev1São, ou um·
caráter científic_o,
téCniCõ·,-- mús-icô', -_ou como um- at-leta, e em
literário, artístico, educa- razã_o de_ §õua_s ativi_dad~.s pe_scional ou pedagógico, bem como soa is. exerC-fdas. no outro Esas atividades independentes de ta9o ,Cón.:t f?l (an_}lf! 1 'p_9çiem, . se_ r·_
médicos, advo-gados, engenhei- trlbutados nesse oulro·tstado.
ros, arquitetos,
dentistas e
2. ouia'hdõ. os reridimentos procontadores.
venléntes- dé atividade.s pessóARTIGO 15
ais, exercidas por um _profissional de espetáculos -ou. por
Profissões Dependentes
um at 1e ta no desempenho de
suas funç~es. não são atribuíi.
Ressalvado o que dispõem dos ao próprio profissional de
os arts 16,--18, 19· e 20, os espetáculp ou ao_ própr_io atl~
salários, ordenados e outras ta, mas a outra pessoa, aqueremunerações- ·s-im i 1 ares,
rece- les_ re-náimentoS _.POdem ser tr-i_bidas por um residente nesse but_!!!.dóS--no- Estado COfl,trát'a"f·r:te
Estado, sa 1 vo se o emprego for em __ q_ue as atividades do proexerc_i do
no
outro E.stad_o. Ti ss i ena 1 de. espetáCli1 O ou do
Nesse cvaso, a remuneração aS- atl'éla f6r<am - exerc_idas·, não
sim recebida pode ser tributa- obstantf -o que ·dispõem __ PS:
da nesse outro Estado.- -- ---- -arts. 7 , .14 e 15.
ARTIGO 14

As

2. Não obstante o que dispõe
_ARTIGO 18
o § 1 R-, a. remuneraçij_o recebida
·- -.Pensõ~s
por um res~dente em um Estado
Contratante, em razão de em1. R9ss~1Vãdp o que _dispõe o
preg~_ exerci do ~"9- PJ.I~T9~ Estado
Contratante, so e tr1butada no § 2 do- a·r--t . 1 9 , qua 1 qUer pen.;..
primeiro se:
são ou outra remuneração semelhante, paga em razão de ema) o benefi c-i ári o perman-ece-r pregC) - pretér'i to,
em montante
no outro ES~ado por um perfodo não._$_u-perr_or a. ·us$ s~ooo.oo·
ou períodos que não excedam no durante um ano calendario, e
total. a 183 dias do ano fi-s~ qüalque:r-- -:am.JíO_aa~- -olr~pensão
cal_ em questão-;_
a_l fmentáC"fà · Pai;fa- a residente
de um- Estado- conn·atante, só
b) a remuneração for paga_por são ·trJ.b_ut_ados nesse Estado_. O
um empregado ou em nome de um montna:te dessa reinune_ração ~ue
empregador que não é residente exC-eáa:_ 'o ·sup·ranienci onâ'dõ_ 1 i mino· outro Estado; e·
te· pode t,!3-inbi3m ser - t_(fbutado
no Outro· --Estado Cont-ratante:,
c} a remuneração não recair
~~q~e 1e
sobre estab-elecimento perma- ~~ta·~_§-_~_:_~~:~v_en_i ente
nente que o empregador tenha
no· outro Estado.
2. ·o~-:te.rJno "anuidade" disignà
uma
·Quant-ia
determinada,
3. Não obstante as disposi- pagável
peri·odi camente,
em
ções precedentes deste artigo, prazos ae-termi nado_s. durante
a remuneração recebida por em- ou veda u durante período de
_-·específico
·ou
prego exercido a bordo de na- tempo
vf o ou ae_ronave operada no determináVel, em decorrêncfa
tráfego fhternacioha1 pode ser de compromisso dê e·fetuar ta i 5
tf-ibutada no Estado Contrat-an-" pagamerrtos--' efn contrapàrt i dá a
te em que estive_r. situada a Ur(l pleno ~ adeqUado - va·l_õr em·
em
sede da di reção ef_etiv-a--:" :aa· dTnhei ro -- ou - avaliável
~
~·-·
·
· ·~
empresa.
- dinheiro.~

3.
Qualquer pagamento, efetuado conforme as disposições
de um sistema de seguridade
social de um Estado Contratante a um residente no outro Estado
Corttratant~,
só - -etributável no primeirO.t.S-tado_.
ARTIGO 19

Pagamentos

Gover~amentais

1. a) As remunerações, excetO

pensões, pagas por um EstadoContratante ou uma sua subdivisão política. ou autoridadª' _
1 oca 1
a Unia_ pes~oa f í _s ü:::a, __em
decorrência de serviços pres~
tadbS a esse Estado, subdivisão ·ou autor i da de. só
são
tribUtáveis nesse·
E-stado. z ~
.
b) Todavia-'- taiS remunera_Çóe.S
s_ão tributáveis apen-as -no.. ~ou.;.
tro Estaao"- Góntra'tã.nte Se oS
se·rv-; ços'- forem prestàdos ness~,
outro- EStàdõ, ·e: a :·pessoa. f í 5 i ca benefic1ária To-r --um res1-'
d~nte naqU~le Esta,d_c;>•"' q~e:.

-1):- seja _nacion~l daquele _Es,:..
tado, ou
2)
nao se tenha tornado um
residente daquele Estado uni~
camente com a finalidade d8
prestar tais ser:viC;o"S.
2. a) Qualquer perfsãó- paga- ã
uma pessoa- flsicã, por um· Estado Contratante--, Uriia --·sua SubdiVlsão-políticã ou autóridãdê
local,
quer dir~tament~, quer
com recursos dê fundos por
eles
constituídOs,
_ ·em
conseqüênc·i adeServ 'i ÇoS
prestdos a esse Estado, subdivisão ou __ai,.ltoridade, só
é
tribut_ável nesse E$j:ado~

b) Todavia, tal pensão só é
tr--ibutada ho- Ou-ü·-0- Estado Conti-Stante se a peSSoa física··
fór um residente e um nacional
desse outro E-stadO:
S. Aplica-se o disposto nos
arts. 15, 16_e 18 ãS re,·mupera-:ç5es
e
pensões
pagas em
conseqüên_r:;1a de_ Serviços prestados rel a:t i vament-e a negõc'i'bS,~
praticados- pOr um Estado Con.:.__
t-rà tante,
uma sua subdivisão
po1ítica ou _autoridade loçal.
A_RT'I fi9" 20

Professores
~ -.
Os ·pagaine'ntos reCebi dos
por um professor, que é um r_e_sfdente em um Estado Co~tra
tante e que esteja .Pr~sent·~
temperar i ament"e- -no outro Esta:-_
do Contra_:ta_nte ·por:_ um·_. pe_rfodomáximo de- doi_s anos,_ cOm a ffnal idãde éie ·lecioner Ou pesqufsar em ~lima__ ·unjv~rsiOad~!
esc-o 1a ou outro estaQe_l t=cj_men-·
to VO 1 ta_do, flesse Outro Estado, ao ensino ou
pesquisa
cientffica, não é tributado'
nesse· outr--:-o' -Estado-, deSde ~ue
os
pa-pairientt?S Sejam feitos
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os rendimentos que podem ser tos,
no outro E_stado_ Contra.:.
tribll_"tac;:los no Brasil e de que tante, a nenhuma tribu_tação ou
primeiro Estado.
tratam o § 2~ do art. 10, o § obrigaÇão correspondente dife2~
do art. 11, o§ 2~ do art. rente ou mais onerosa do que
2.- O disQosto neste art1go 12. o§ 3A do a.rtr 13, o_ art. aquelas a que estiverem ou punao se aplica a
rendimentos 17, o§ 1~ do art .. 18- e o art. derem estar sujeitos os naciorelacionados a pesquisa que 22-- desta c.onvé_ryção._ de sOe __ que nai __s
dess~
outro Estado, nas
não seja realizada no _i nteres-. tais_ rendimentos sejam inclu{- mesmas circunstâncias. -"
se público, mas em beneffc1o do_s rlq R~.s_e de i::á1"q.J1o de que
de
pessoa
ou
pessoas trata o.§ 1~ -L> motitante desSa
2. _A tribUtaÇão de um estabededução; serâ. i gua 1- ào-'va 1 ar do 1eci me11'to perman~nte que 'tJma
espec_i f 1 cas .
imposto pago no Bras i 1 sobre empresa de um EStado Con-traaqueles rendimentos,
mas não tante tiver no outro Estado
ARTIGO 21
excederá o montante da redução Contratante
será
"menos
Estudantes
que ser i a permiti da se tais favoráVE;!l , nesse-- outro E'StâO:O,
rendimentos fossem os únicos do que a das empresas dess_e
Os
pagamentos que receba, isentos do imposto holandês, outro Estado que ~xerçam as
para fins de manutenção, edu- nos te_rmos do que ç31spõe a 1ef mesmas atividades. Esta norma
cação
e treinamento,_ um-estu- ho 1 ande-s a dêSt i nada a evita r a não será i ntef'pr_etada no sandante ou um estagiário que· --é_, dupla tributação.
tido_ de obrigar um Estado Conou foi imediatamente antes óe
tratante a conceder, às pesso4.
P-ãra os -efeitoS -do que as residentes do .outro Estado
visitar um dos Estados COntratantes.
um residente no outro diSp6e o § 3-2 , 'o-- imposto pago Contratante as dedúções_ PassoEstado, e que está no primei_ro no B~asll Será considerado:
ais,
abatimentos e reduções
Estado apenas com o propósito
para efeitos fiscais, atribuJa) relativamente aos--_divic;ien- dos
aos seusa próprios reside educação ou treinamento,
não são tr_ibutad_os naquele Es- daS de que- traa
o §
2~
do dentes, em funÇão do estado
tado, desde que esses pagamen- art.1o, 25% (vinte e cinco por ci.Vil e encargos familiares.
tos provenhEl,m de__ fontes si tuacento) dE! tafs dividendos, se
forem ·_pagos a uma ·saciedade
3.
As empresas._ de um Estado
das fora daquele Estado.
holandesa que detenha no mini- contratante cujo capitàl. no
mo .1 ao,{ (dez por cento) do ca- --toco- ou em _pe_rte_, pertença a
ARTIGO 22
pital
votante da
sociedade um QU)Tlais resident.es .. no_outro
Outros Rendimentos
brasileira,
e 20% (vinte por Estado Contratante, ou seja,
cento) nos demais casos,
por eles direta ou indiretaOs rendimentos de um residenmente controlado, não estarão
te em um EstadO- cOntratante,
b)_ relãt"ivamehte aos juros de sujeitas, no Estado primeira11. · mente
mencionado_, a qualquer
provenientes Qe outro ~stado q_ue trãta o § 2-ll; do art.
Contratante e nãç d.isc;ip1 i na- 20"%- --(vinte por cento) de tai_s tributação cu obrigaçã_o cordos nos arti9os precedentes juros;
respondente, diferente ou mais
desta Convençao, _podem
ser
oherosa do que aqUelas a que
c) relativamente. aos
royal- es_tiverem ou puderem estar sutributados nesse outro Estado.
ties de que trata O subpará- jeitas as empresas similares
grafo b, do __ § __ 2_g_ do art. 12
de·sse primeiro Estado.
CAPÍTULo IV
25%-(vinte e cinco por centoS
tais roya_lties, se forem
4.
o
termo "tributação·,-- aEliminação da Dupla Tributação de
pagos a uma sociedade holande- brange, neste artigo, os triARTIGO 23
sa que detenha, direta ou_in- butos aos quÇ~.is se Ç~.p1ica esta
di retamente,
nO nlíni mo
50% convençã-o.
Eliminação da Dupla Tributação (cinqüenta por cento) do capital votante de uma sociedade
ARTIGo 25
desde que não se1. Ao tributar os seus resi- brasileira,
Procedimento Amigável
dentes, a Ho1 anda pode i nc_l ui r jam dedutíveis na apuração do
na base de cá 1cu 1o os rendi -- 1 ucro __ tr i_.l;::lutável da soei edade
mentes que, nos termos desta qve ~fetu~p pagamento, e 20%
1.
Q"uand_o um rEiS i de""nte em um
convenção, podem ser tributa- (-vinte _por Cento) nos demais Estado Contratante considerar
cas_os_.
·
dos no Brasil.
que as medidas tomadas por
ou por ambos os Estados Con2. -Todavia,
quando um res"i5. Quando um residente no tratantes r~sul tem ou po_ssam
receber
rei"-tdimeritas· resul ta,r em tr)bu_taçã?· em dedente na Holanda rec~ber ren- Bras i 1
dimentos qu_e.
nos termos· do que,
hos ferinos desta Corivet'"]- sacordo· çom o q~e dispõe _esta
que dis~õem o art~ sA~ o a~t- ção, possam ser tributados na convenção, pOdem· i ndépendente-7~.
o·§ 4-ll; do art. 10, O § 5R HOlanda,' o- Brasil perr:nitirá, mente das medidas previstas
do art. 11, § 4R _elo ar~.
1_2, como
de-dv_ção dq Imposto de pela lei doméstiCa 'desses Esos §§ 1-ll; e _2_.ll;. d.O -~rt.r 13, o Renc:la __dessa pesso?~,, um va 1o r tados. apresentar o seu caso à
art. 14, o art ··~ 1_5, o art. 16 i gua·l -ao Imposto d..e Renda pa9o · apreci_àção da aut;qri d~de com-_
e o art. 19 desta Convenção, na Holanda. Tod_avia, a deduçao patente do Estado Çontratante
podem ser tribut~dos no Brasf 1 _nã.o_ s;erá_ ma i o r do_ gue a parce- de que é um residet:lt~. ·a- caSO
e
integram a base de cá 1 cu 1 o l-a. dq .impost9 que- -seria devidO deve ser apresentado dentro de
de Que trata o § 1~, a Holanda antes dá inclusão_ __ dCl. créditO cinco anqs contados tia data da
i sentará de impostos tais r_en-:-_ _çorre-Sponóente ãOS rendimen~os primeira notn=icaç~o do atO do
dimentos. con·forme as a-cima que podem ser tri.butados na qual resulta a tributàção em
menc_ionadas d i_spos i ç5es deS ti Holanda.
desacordo com _as disposições
desta ~onvenção.··
Convenção, e nos termos das
normas relat1vãs à forma de
CAPÍTULo V
2. .Se ·"a" reclamação- se~lhe a-aplicação, inc1usiw:{as rela-·
figurar justificada e_ nãO esti.vas a compensação de prejuí~Disposições Especiais
zos, .constantes de seus regutiver em condições de lhe dar
ARTIGO
24
solução
sa-tisff3,_t6ria, a autolamentos internos dest1nactos a
evitar a dupla tribut~ção.
ridade competente esforçar-se-_
Não-dt scfofrrifn.ação
á por reso]Ver a _questão de
3.
Além
disso a Holanda
comum acordo _com a autoridade
1 ~ OS riaciC:ir'i2fiS __ ·ae lJm Estado compã"fehte· do o"utro
·est_ado
permitirá um~ _dedução po imposto holan_des calculado sobre Contratan-te não estão suje;ti- Contratante, com ·a objetJvo de
pelo primeiro

uma

pessoa

EstadQ

res i_dente

ou

por

nessé

um
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evitar a tributação que esteja
em
desacordo
-com
esta
Convenção.
3. As autoridades competentes

dbs Estados esfor-çar-se_-ão _por

resolver
de
comum
acordo
quaisquer dificuldades ou dúvidas relativas à i~terpreta
ção ou aplicação desta conven~
ção, inclusive seu art. 9~

4. As ~utoridades competentes
dos Estados Contratantes poderão comunicar-se diretamente,
a fim de chegarem a acordo,
nos
termos
dos parágrafos
anteriores.

ARTIGO 26

Troca de Informações
1. As autoridades competentes

dos Estados Contratantes intercambiarão
as informações
necessárias para aplicar esta
convenção. Todas as informa-

ções assim trocadas serão consideradas secretas e tratadas

como ta 1 , e só poderão ser ccmuni cadas às pessoas ou auto-_
r-idades (inclusive
tri_bunai~_)
encarregadas
do
lançamento e
coôrança dos impostos visados
por esta convenção ou dos procedimentos referentes â apura~
ção de infração ou da apreCiação dos respectivos
recursos.
2-. - -0 disposto no § 1 2 não
poderá, em caso algum, ser interpretado no sentido de impor
a um Estado Contratante a obrigação de:

a) adàtar medidas administrativas contrãrias às leis e
às.
práticas administrativas-.- -suas
ou do outro Estado Contratãnte;
b) fornecer informações qüe
não possam ser obt1das
com
base
nas
lei.s
ou no âmbito
normal da prática administrattva,
suas ou do outro Estado
Contra·tante.
fornecer i nforma.ções revede segredos comercais,
rempresar1ais,
industriais ou
profissionais,
ou
processos
comer-cais, ou informações cuja
r-evelação seja contrária à_ or.;..
dem pública. ·
·
.c)

~adoras

ARTIGO 27
Funcionários Diplomáticos

e consulares

Nada na presente convenção
prejudicará
os- _pr-ivilégios
fiscais
dos
- funcio_nários
diplomáticos
ou -"'corisU1ares,
decorrentes de regras gerais
do direito internacional ou de
disposições
de
acordos
especiais.-

CAPÍTULO VI

Disposições Finais

Novembro de !990
PROTOCOLO

ARTIGO 28
Entrada em
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ViQor

1.
ES'fà coilvef1Ç:ãq' seFá r·atificada, e os
Instrumentos de
Ratificação serão trocados tão
l990 quanto possível.

2.
Es-ta convenção entrará em
vigor na
data da
troca _dos
Ihstrumentos de Ratificação, e
Sl:Jas disposições serão apl i cadas pela _primeira Vez_:
a) Corri--- re 1 ação

aos i_mpostos
r-etidos na f.onte, as importâncias pagas
ou
creditadas a
partir dé- 1.o. de janeir-o do
ano-calendário
imediatamente
seguinte ao da entrada em vigor desta_CQOvenção;

Por-· o.Casião da assfnatura.da
Convenção entre a __ Repúb1 ica
Feâerãt1va do BrasiJ e o Reino
dos Pafses Baixos 1 destinada a
evitar
a
dupla "tributação e
pr-eveni r a
evasão fi sca 1 em
matéria de
imposto sobre a
renda;
os abaixo aSsinadQs,
para 1 isso devi dame'rite autor: _izados, convieram nas SeguinteS
disposiçõe~·-__que constituem
parte i ntegrant'e ·cta convenção.

1 . Com referência aO ar't. 7fl
Fica
eiitend1do---que se apl 'icao disposto no--9 3ll:_ do art;-- 7r.
se as despesas ali mencionadas
ocorrerem-, qu_er no Estado Cont-r-atante ·em que-se--situa o estabeleicmento permanente, quer
em outrq_~ loca 1 .

b) com relação aos demais

imde _que trat~- e::st"a
con.: - 2. Com Referência aos ·arts.
venç·ão ~~-ao - per_í ódo-base i n i - 1 o' 11 e 12
ciando a partir de 1~
de
jane·i ro do ano ca:1 endár i o i mea) Quando ocor:.rer. ret~rição na
diatament-e seguin-r-e' ao da
en- fonte, em valor
sUperior- ao
trada
_ em
vigor
desté;l previs'to
nos ar·ts .. 10, 11 e_
conv~nçij_o . - -12,_ os pedidos de
_resti_tuição
do- montante. do ímpõ:S"to p'ago em
QuB.-1 quer dbs E.st-ados COntra- excesSo devem- ser· formulados à
tantes
pode denunciar
esta autOridade competente_ do- Es"taconvenção
após
deco_rr-1 do um do Contra t,ante em Q_L!e· se deu a
perfodo-de 5 anos, contados a retenção,
no perí__odo de até 5
partir da data da sua entrada anos- contados do Tin?..T c;lo anose _de\J a
em vigor-..
mediante um aviso calendári-o em qüe
---==··
esc r i to de denúric_i á, en1:retg-ue r~ter:ção ._
ao outro- E_stãdo C_ontratante
por via diplomát_ica, desde que
b) A autO:cidade COmpetente de
tal a_viso
sqment~'- _seja_
dado um Estado Contratante pode esate -o-trigesimo dia de junho Yabe 1 ecer - o_ pr-oces-so_ de· ap 1 i~
de qua 1 q~er ano-ca 1 e'r-Jdár i o.
- --cação dos arts. 10 .• 11 e 12.
posto~.-

.Neste

caso;

ser~_apTi_~da

esta

pel~

convenção
últjma- yez:

a) 'coirj"' reléiç;ão
aos impostos
retidos na fonte, às lmportâncias pagas ou creditadas antes
do final do ano-calendário em
que for fei_ta a no_ti:ficação;·

b) COm _Fe i aÇão aOs deiria i s-. 1Tnpostps dE! q!.,le trata es_ta _ c.onvenç·ão,
às impo-rtã-ncí"2:ts recebidas durante o Período-base
iniciado _ durante
_o
anocalendário em ·qu'e 'o aviso de
denúncia -j='_o__i et;ltregue.
Em

testemunho __ do qu.e_, os a:_-assina-dos__,_ para i s~o- -dev-idEfmehtl? __ au-torjzadosl- firmaram a presente convençao
e
a
ela afixaram ·seu_s selos.

b<fiXó~

Fe-ito __ em Sr' as i 11 a a B d'i as do
mês de março-de 1990, em do-is
exemplares em português, holandês e inr;:~lês, sendo-os três
textos
igualmente autênticos.
Em caso de dfvi er-gênci as __de
i nter~::lretação
preva·l ecerá o
texto·em inr;:~lês.
PelO Governo da Repúbric8 Federativa _do B_rasi 1.
_ Pelo
GOverno
Países Bai~ôs.

oo. Reino

dos

- 3.- Com
10 e 23

referênc1 a

aos arts.

Fica _entehdi do qqe o", valor
das ações emitidas por uma
companhia de_ um Estado Contra:tante, e recebida por_ um residente no outr-o EStadO-contratante-, não ·es·tá- ·süjei·to a ·;m:..

~~~!~o.~~. r·e~:da_

e_m quá 1 q~~:~- dos

4. Com referência ao art. 11
2.) Fica __ etitendid6 qUe as.co:rõi ssõe-s ·paga~r "POr um residente
do Brasil a um bant;o. <iu Jnstlt-uição
financeira, ·relatlvamente a serviços prestados por
esse bat'"lcb ·ou i ns ti tu i_ção
finance_i r a, são cons i der actos jUr-os e, .com·o ta 1-,
s'uj e i tos ao
que dispõem os §§ 2~ e 3~ do
art·. 11 .
b) Com relaçã_o ao
§
3-'< do
ar·t. 11,-as autoridades q_óinpetentes podem designar, de comum acordo, -outras
i nst i tuJções
governameritã is às crua is
aquele dispostivo se ap·l ica.

5 . Com Referênc i a ao ar't_. 12 ,

§ 32

Fi c_a entend1 dq que o di sp·osto
·no S 3A do art. 12 apl i ca:-se·_ a
qua 1quer. . espéc-1 e de pagament-o
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~

~rênci ":!

Fica en1;(;.

~ide

no subparái<.

ao art. 1,9.
~

afc..

o

_d1sr;~osto

do"§ 1 A,

e

subparágrafo a o § 2Q do art.
19 não 1mpedem ã Holanda de
S!;~licar o disposto nos§§ 1A e
2A do art. 23 desta Convenção.
7 . Com
20

Referênc i a

ao art . -§

Fica entendido que o disposto

no§ 5A do art. 10 não está em
desacordo com o d1sposto no §
2A do art. 24.

Fica entendido que:
a) o

disposto

na 1ei brasi-

proiblndo

que

os royalttes~ tais como definidos no § 3 do. art. 12,
pa-

gos por uma sociedade residente do Brasil a. um residente na

Holanda. gue detenha no mínimo

50% (cinquenta por cento) do
capital votante daquela socie-

sejam deduzidos por oca_.da
apuração do 1 ucro
tributável da sociedade residente do Brasil. não está em
desacordo com o que disPõe o§
3~ do art. 24 desta convenção:

dade.
s i ã_o_

a) Na eventualidade doBrasil, após a assinatura desta
convenção, permitir. quer em
virtude de sua 1 e i
, nterna,
quer mediante convenyão internacional
tributár1a,
que
os royalties pagos por empresas_ resi de_ntes no erasil a empresa residente em terceiro
Estado situado fora da América
Latina, a qual detenha, no mfnimo. 50% (cinqOenta por cento) _do capi ta 1 votante da empresa resident~ no Brasil, sejam deduzidos por ocasião da
apuração do lucro tributável
dessa empresa, uma igual dedução
será
automaticame~te
aplicável, em condições, similares, a uma empresa residente
no
Bras i 1
que
pague
royalties a uma empresa residente na Holanda.
Em testemunho do qUê, os abaixo assinados, para isso devidamente autorizados, assinaram o
presente
Protocolo,
apondo-1 he seus 'se 1 os .
Feito em Brasflia aos 8 dias
do mês de março do ano de
1990, em dois exemplares, em
português, holandês e inglês,
sendo
os
três
i gua 1mente
autê~ticos. Em caso de
divergência
da ___ 1n_terpretação,
prevalecerá o texto em ing1és.
Pelo Governo da Repúbl 'ica Federativa do Brasil: Roberto de

Abl"eU ·Sodré.

CõGFSTAÇAO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

FEDERATiVA Do-BRASIL
TÍTULO IV

Da.Organiz8ção dos Poderes

·

Em conformidade com o disposto no art. 49,
inciso· I; da
Cqnstituição Federal, tenhq a
honra de submeter à -elevada
consideração Qe Vossas Excelências, acompanhado de exposfção de motivos d_o senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o. te~to do açprdo
sobre o Sistema __ Glc;>bç;~.l _qe,_ Preferências Comerciais -.SGPC,
assinado em abri 1 de _1988. na
cidade de Belgrado,
BraSfiia,

-CAPÍTULO I

oo·Poder

Legi~lativo

SE-ÇÃO II

8. Com Referência ao art. 24,

§ 30

leira,

Pelo Governo do Reino dos
Países Baixos: Rainier Flash

Das Atribuições do
Congresso Nacional
ArtL_ 49. É da competênCia exclusiva do Congresso Nacional:
I
resol_ver de.fin-f:tivainer1te
sobre trat~dos, acor.dos
ou
atos internacionais que acarretem encargos ou -compromissos
gravosos
ao
patrim6nio
naci ena 1 :

Sábado 24

1989.

~

12

de

dezemb~o

Uose Sarney.

de

EXPOSIÇÃO DE'.MOTIVOS DA) / DPC
/SRC/435/XCOR LOO J06,
DE 7
DEZEMBRO DE 1989, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÔES EXTERIORES:
À

Sua ExCelêricfa o Se_nho_t:'_

José Sarney,
Presidente da RePUP1fca.
Se~hor

Presidente,

Tenho, a honra de elevar, à
consideração de ·vossa Exe.ce1 ênc 1 a _o acordo so_bre_ o s i.stema ~lobal de Preferências Co-• ••• ""=-="'-'"-~ ·-~'----· •__•••••• ~- •.. _•••• _. merciaj_~ __ ..(SGPÇ)_.
assina_do em
-·--~-~abri 1 de 1988,
na cidade âe
.--;-__,_. ~- .. ·.·.··· .....-.. -_.-_......... -. Belgrado por 48 pafSes efn desenvolvimento.
inclusive --o
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Bras 1 1 .
-_NO 92, DE 1990
(N~ 243/90, na
Câmara dos DeputadoS)

Apr-Ova o texto do acordo
sobre o Sistema Global de
·PreTerênc i as Comere i a t s entre Paises em Desenvolvi- - mente , assinado em abri 1 de
- · 1988~
na
cidade
de
Belgrado.

o- Cong'ress_o Na c i o na 1 decreta,:
Art. 1~_ FtCa aprovado o texto
do acordo_ sobre o Sistema·Global de-Preferências Comerciais
entre pa-fse:S em desenvolvimento, a_ss 1_ nado em abri 1 de 1 9Be,
na c i da.de de Be l_grado .

2.
Até o momento, o acordo
-foi ratificado por doze esta_dos,
sendo Bang 1ac;lesn_, c i ngapura, Cuba, Gana, lndi_a, ___ Iraque,
Iugoslávia, Peru, Romênia,
Tanzânia,
Vietnan
e
Zimbabue.
Faltam, portanto,
apenas mais três ratificações
para que se completem as quinze necessárias à entraQa em
vigor do acordo, conforme disp5e seu artigo 26.
Com isso
poderá ser convocada a primeira reunião do Comitê de Participantes _do SGPC_ (art. 7) _que
deliberará-sobre diversos aspectos relativos- a si;Ç~~ operação, inclusive lançamento de
uma npva rodada de:. negociação
destinada a ampliar as 1 ist_as
de concessõeS ta ri _fá ri as.
-

Parágrafo-único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso ,.3-.' O Br-as i 1 foi um. dos paíse-s·
Nacional quaisquer ates que
possam resultar em revisão do ~~ ~~ãb ti ~~s ~~o~~6-~ e, _d_~ar~-e~~;
referido -acordo,
bem como possa tomar parte nos trabaquaisquer ajustes complementa- 1hos do C.omi tê, torna-se preres que. nos termos do art. mente_ a rati_ficação por nosso
49, inciso I, da
Constituição Pa_is. ·:Assim, como- antecfpei
Federal, acarretem encargos ou pela Exposição
de
Motivos
·compromissos gravosos ao pa- -DPC/351 de outubro de 1988,
. trimé?nio- nacional ..
muito agradeceria fosse o referido_ acordo encaminhado ao
Art. 2~·ESte decretp legisla- Congresso Nacional, se possftivo entra_ r:!m vigor na data de vel com a sol.ici t.ação de trã-~ite e~ regime de urgência.
·
sua publicação.
MENSAGEM N° 906, DE 1989
Aprovei.to a oportunidade para
renovar a.t Voss_a . Excelênc,a,
Excelentiss-fmôs Senhor.es ·mem- -Senhor Presidente, cis pro-testos do meu profundo respeito.
bros do Cohgresso Naci_onal:

- Roberto de Abreu Sodré.
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ACORDO SOBRE O SISTEMA GLOBAL

77,

listado _no Anexo I, que já

Preâmbulo

Reconhecendo que a cooperação
económica entre os_ países em
desenvolvimento constitui elemento chave na estratégia de
autoconfiança coletiva e instrumento essencial na promoção
de transformações estruturais
que contribuam para um processo equilibrado e equitativo de
desenvolvimento económico global
e para o estabelecimento
de nova ordem econOmica internacional;
Reconhecendo igualmente que
um Sistema Global de Preferências Comerciais (doravante referido como "SGPC") constituiria um importante instrumento
para a promoção do _comércio
entre os países em_ desenvolvimento membros do Grupo dos 77,
bem como para o aumento da
produção e t_axa de, emprego
nesses países;
Tendo em mente o Programa de
Arusha de Autoconfiança Coletiva,
o Programa de Ação de
Caracas e as Declarações sobre
o SGPC adotadas pelos Ministros das Relações Exteriores
do Grupo dos 77, em Nova Iorque, em 1982, bem como-as reu~
niões
ministeriais sobre o
SGPC, havidas em Nova Oelhi.
em 1985, em Brasília, em 1986,
em Belgrado, em 1988, e
0u1gando que deve ser atribuída alta prior1dade ao estabelecimento do SGPC, na qualidade de importante instrumento
de cooperação Sul-Sul, para a
promoção dé autoconfiança coletiva, bem como para o fortalecimento_do comércio internacional como um todo,
Convieram o seguinte:
CAPÍTULO I

Intl"'odução
ARTIGO I

Deiiinições
Para os fins do presente
acordo:
a)

11

Participante"

significa:

i) Qualquer

membro do Grupos
dos 77 listado no An•xo I, que
já
tenha trocado concessões .e
que se tenha tornado parte
neste acordo,
nos ter~os do
seus artigos 25, 27 e 28.
i i) Qua 1 quer
·:-grupo ·
-subregional/regional/interr-egi ona 1 _de pa f ses em deser:volvime~to membro do Grupo dos

7343

h) "Acordos setoriais" signiFica acordos.entre participantes que digam respeito à reticardo, nos termos de seus Ar- rªOa. ou redução, de barreiras
tigos 25, 27 ou 28.
tari_fárias~
não-tar"if.çl.rias e
paratarifárias, bem como a meb) 11 País
menos desenvolvido 1' didas de promoção comercial ou
significa um país designado de cooperação,
para produtos
como tal pelas Nações Un1das. específicos ou grupos de prod_utps es:trei_1;amente re.J aci anac) "Esiado-·• -ou--·,país" signi-- dos na utilização final ou na
fica qualquer Estadq ou país- produção.
membro do Grupo dos 7/.
i)-- "Medi das _____ de __ comércio
d) •1prodi.itOres-na Ci- ena;- s .. direto" si~niff-ca l_!ledidàs cqna promoçao de comer-~
significa pessoasc_ físicas
ou ducentes
jurídicas
estabelecid~s
no cio mútuo entre participantes,
território de um participante tais como contratos a longo e
que estejam engajadas na pro- médio prazo que contenham comdução de produtos básicos e premi ss.os de importação e fo_rmanufaturas,
inclusive produ- necimento a respeito de produtos industriaf_s,
agrícolas, tos específicos, operações es·
extrativos e de mineração, em peciais casadas de buy back .
bruto ou _sob
forma
semi~
operações de comércio estatal,
proces~ada
ou prOcessada, na- bem como serviços de aquisição
quele- território._ Além
do gqyernamentai~_ e públicos.
mais, para o pr_opós i to de dej) ''Tarffash significa direiterminar ._"sériQ. . dano"
ou
"amea9a de sêr-i o dano", a ex- t9S alfarydegários estipulados·
pressao "produtores na·ci ona is" nas listas. oficiais de tarifas
no presente acordo designará dos pa f s~s parti c_i pantes.
produtores nacionais. como um
k) "Não-tarifárias" "signfica
tpdo de produtos iQuais ou semelhantes, _o_u a parte deles qualquer medidas.
regulamenlo
além
das
cuja p~odução coletiva desses ou - ~rática
produtos- const 1 tua __ a
ma i o r ''t~rifárias"
e
par-te da produção na c i o na 1 dos "Paratarifárias" -cujo efeito
se destina a restringir imporreferidos produtos.
tações ou distorcer o comércio
e) -,-,ser·{o-dano"
significa ~e modo significat_ivo.
prej u fzo-; para os produtores
nacionais de prOdutos fguais
1) "Para-tarifãr:ias" signifiou semelhantes, que re_sulte de ca gravames e taxas de fr_onum aumento substancial de im- teira -além das "tarifárias"
port~ú;:ões preferenciais, dando - sobre tranSações d~ coméréio
lUgar a.situações que acarre- exterior, de efeito semelhante
tem perdas considerávéfs etn _ao tarifário, que são lançados
termos de ganhos, produção oú· somente sobre i mpor:t_aç5es, mas
taxa de_ emprego,
que sejam que não incluem aquelas taxas
i nsustentáve i.s a ~urto prazo. e gravames indiretos que são
o exame do ímpacto sobre a i.n- lançadoS de modo si mi lar s_obre
dústria
hacional
em ·causa produtos hacfonais-.
Não são
incluirá igualmente a avalia- considerados
como
medi das
ção de outros fatores económi- para-tarifária_s
os gravames
cos partinentes, bem como ín- sobre importações que corresdices que diQam ·respeito ao pondam a serviços especfficos
est_ado da industria nacional presta dos_. ·
daquele produto.
~CAPÍTULO 11
f) "AmeaçS de sério dano" i nSistema Global de
dica uma situação em que um
acréscimo substancial
de lmPreferências COmerciais
portações preferenciais tem a
potenciaJidade
de acarretar
~ ~ . ~
ARTÜlO 2
.~ ~
c r i ação e Obj et t vos do SGPC
"sério_dano" a produtores nac_i ona is, _observando:-se que ta 1
Pe í q presente -acordo. Os -Piirdano, embora ainda não exis.-.
ten'te,
se afi.gura sem dúvida ticipantes estabelecem o SGPC,
com
o
int81to ·de promover e
como i mi ne_nte, .~A. _corJf i rmaG:ão.
bem
ou não •~- de __ Çlmeaça_ de ~e r i o. manter um comércio mútuo,
por
dano será baseada sobre fat.os como o- dese_Mvolvimento,
e nãO em meras alegações, con- mei_o de_ troca de concessões;
nos
·termos
deste
acordo.
jecturas ou possibilldade remota ou hipotética;
ARTIGO 3
g) "CirC_unstãi1cias críticas''
, P-rincípios
significa_ o surgimento de uma
situação excepcional,
em que
a· SGPC será eStabelecido de
importações preferenciais maoS
princípiOs
ciças estejam causando, ou a- acordo-~ ·com
meacem ·causar,
"séf-io dano" segu_i ntes:
di f_f_c11
de. reparar. e que as~
a) o SGPC será rSServãdO-"â
teja a ~equerer _ação imediata.
part.icipação exclusiva de paí-

EN~~EP~ÃÍ~~~N~~A5e~~~~§r~~~~NTO ~:~~~~~(~~~~âocoB~~f~õ~~s~e ~=
Os Estados-Partes ao presente
acordo,
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1990

ses em desenvolvimento membros
do- Grupo dos 77.
b) As vantagens do SGPC beneficiarão os países em desenvolvimento,
membros -do Grupo
dos 77, que sejam part t c i pah·..;
tes,
nos termos do Artigo t
(a) .

d) ajustes.. __ "relativos a medidas de comércjo díreto. inclusive contratos de médio e lpngo __ prazo;
·
e) ajustes relativos a acor-dos setot_i a is.
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em geral,
tomando _quaisquer
medidas que sejam necessárias
para assegurar a 1mplem~ntação
adequada dos objetivos e dos
di spos i t_iYPS _deste acordo.

a) O comitê manterá Sob contfnüa revisão a possibilidade
de promover novas negociações
para a ampliação das listas de
Listas de-Concessões
concessões e para o aperfeiço~
amento do comércio entre os
As concessões - tarifárias, part_icipantes, por meio de ouparatarifárias
e
não- tras medidas-; bem como poderá,
tar 1 fá r i a_s, negociadas e i n- a qua1quêr momento, patroc_if'lár
terCarobiadas entre os partici- tais negociações. O
comitê
panteS, serão incorporadas em assegurará ainda a disseminaesqUemãs dê.concéssões que se- ção imediata e completa de 1hrão anexados ao presente acor~ formaç6es comerciais, de modo
do, do
qua 1
farão
parte a promover o comércio en_tre Os
integra 1 .
part.ic1Pantes.

ARTIGO 5

c) o SGPC será baseadO, e aplicad_o, no princípio d:a mu.;.
tualidade
de vantagens,
de

modo a poder beneficiar equitativamente todos os partici-

pantes,

)).IÁJllO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

tomando_ em ---considera;..

ção seus respectivos niveis de
desenvolvimento econômico
e
industrial,
os padrões de seu
comércio exterior~- bem como
suas
políticas
-e sistemas
comerciais.

d) O SGPC será neg6Cfado~9ta~
pa por etapa, aperfeiçoado_ e
estendido em estágios sucessfvos, com revisões periódicas.

e) O SGPC não subst1tuirá,
mas reforçará e suplementará,
grupos
econõmi_cos
subregionais, ~egionais e interregionais, atuais ou futuros,
de países em desenvolvimento
do ·Grupo dos 77, e 1evar'á etn
conta as preocupações e compromissos
de
tais
grupos
econômicos.

Serão claramente reconhecidas as necessidades especiais dos países menos desenvolvi dos, e ser-ão acordadas _ medi das perferencjais concretas em
favor desses. países~
não se
exigirá dos paü;eS menos -desenvolvidos que façam concessões
numa
base
de
reciprocidade.
f)

g) o SGPC incluirá-fodos~pro;;;
dutos, manufaturados e_ produtos de base, quer seja em bruto, ~uer sob as formas semipr.oc~sada e processada.

CAPÍTULO III

b) O Comitê examinará os. 1itfgios e tará recomendação sobre o_s mesmos, nos termos do
Art. 21 -deste acordo. ·
-

NEãgoc i _ações
ARTIGO 6

--Negociações
1.
PeriOdlcaTnerite, os partiCipanteS poderão celebrar sessões _de negociações bilaterais
plurilaterais/mu1tt1aterais,
com o _1ntuit9 de exf?andir ainda mais o SGPC e_ atingir plenamente _seus obj et j_ v_os. _

2. Os participantes poderão
conduzir suas negociações de
acordo com qualquer dos- enfoques e procedimentos seguintes,
ou
combinações
dos
mesmos:

c) O Comitê -poderá eStabelecer os órgãos subsidiários que
se tornem necessá~io~ para o
cumprimento efetivo de suas
funções,
d) o comitê poderá=adotar regulamentos e regras apropriados,
sempre que necessário
p_ara a. implementação _deste
acbrdo,
- -- -

2. a) o comitê envfdàrã-esforços no Sentido de a~~égurar
que todas as suas deciSões sejam tomadas por consenso.

b) Não obstante-•quaiSquer med.i das que possam vi r a ser asegundo o prevlstc;> no
paragrafo 2ta) deste- art1go,
b) reduç_ões tarifárias amplas uma proposta ou moção ao comiacross __ the b_oard ;_ _
_ tê será votada, se um representante assim o solicitar~
C) medi das de corÕé.-rCi o di re.:
C) As dec i sóes serã_Õ __toma-das
to, inclusive contratos a mépor Uma maior-ia de dOfS t·er·dio e longo prazo.
ços, sobre matérias de substância. e por maioria simples,
GAPlTULÓ IV
sobre medidas·processuaiS.
comitê de Participante
2. o comi tê. adotará SUas riormas de p·ro:cea'l mentes.
.A.RTIGO 7
-a) negoCiações
por-produto·;·

de

produto-

h) Poderão participar "grupoS
i ntergovernamenta 1s - der nível
sub-regional.
regional
ou
inter-regional - para cooperação económica entre países em
desenvolvimento
membros
do
EStãbtÜecfmento
Funções~
GrupO dos 77, de ~1ano, ·como
tais. se ~- quando_ tais grupos
1. Será _cOnstttUídb Um comi_tê
considerarem isso desejável, de- -pafticipantes
(doravante
em qualquer oú todas as fases refer-i do como "comitê"), após
do trabalho relativo ao SGPC. a·entrada em vigor deste acord_o, __ _q _g~a 1 será cons ti tu i do
ARTIGO 4
por representantes dos governos dos part 1c·; pantes. _O comiComponentes do SGPC
tê desempenhará as funções que
torem consideradas necessárias
O SGPC poderá C611SfStTr--d"O'S para facilitar a operação do
seguintes componentes, entre presente _ acordo e p_romover
outros:
seus objetfvôs. o comftê terá
a responsabilidade de rever a
a) ajustes relat"'i_~os a tari- aplicação deste acordo e dos
fas;
fnstrumentos adotados no context·o de sua estrutura, acomb) ajustes ~elativos a para- panhando a implementação dos
tarifas;
resultados das
negociações,
realizando consultas, fazendo
c) ajustes re!_ativos a medi- recomendações e tomando decidas nao-tarifárias;
sões, conforme necessário, e,

e

dot~das

4. o comitê adotará regras e
regu l amehtps _f_i_nance1 r os.
ARTIGO 8

~
cooperação com
Organizações Internacionais
-o-- cõmitê promoverá qualsquer
ajustes que se mostrem adequados para consulta e cooperação
com .as Nações Unidas e seus
órgãbs,
particularmente com,a
Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e as agências
especializadas das Nações. Unidas, bem como com grupos intergovernamehtais,
subregionais, regionais e interregionais para cooperação económica entre países em desen-
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volvi menta

membros

dos 77.

do

Grupo

CAPÍTULO V

Normas Básicas
ARTIGO 9

Extensão de
Concessões Negociadas
1.
Exceto quanto ao previ~to
nos parágrafos 2 e 3 deste artigo;
·todas
as concessões
tarifárias. paratarifárias e
não-tarifárias
negociadas 'e
trocadas entre participantes
nas negociações bilaterais I
plurilaterais,
serão, quando
implementadas,
estendidas a
todos o~ participan~~s das_negoc.i ações sobre o SGPC, com
base no princípio de nação
mais favorecida (NMF),

2.

Obedecidas

as

regras

normas prescritas a este

e

res-

Obedecidos os termos, condições e qua 1 i fi cac.ões q.ue possam consta~ dos ~squemas que
relacionam as concessões outorgadas,
nenhum participante
poderá reduzi r ou anular o va_l_o~ de tais concessões, após a
entrada em vigor do presente
acordo,
mediante a aplicação
de quaisquer gravames ou medidas que restrijam o comércioalém das cf\Je já existissem anteriormente
exceto no caso
em que tais gravames correS-pondam a u_ma taxa interna imposta sobre_ igual produto nacional, a direitos antidumping
ou comRensat6rios, ou a· taxas
compatfveis com o valor dos
serviços prestados, e excetuãdas quaisquer medidas autorizadas nos termos dos Art. 13 e
14.

-------

_ _

ARTIGO 11

Modificação e

Retirada de Concessões
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do, ou que tenha deixado de
ser,
um participante· deste
aAcordo. Um participante que
venha
a
tomar
tal
ação
notificará disso o comitê e,
em resposta a solicitação nesse sentido, entrará em consulta com participantes que tenham um interesse substancial
no produto em apreço.
ARTIGO 13

Medidas de Salvaguarda
Qualquer participante poderá
tomar medidas de salvaguarda,
a .fim ·de afastar sério dano,
o~ ameaça_ de tal ocorrência, a
produtores nacionais de determinado produto ou similares,
que
possam
surgir
cómo
con.seqüêncí a di reta de. um aumento substancial não previsto
de importações
beneficiadas
por preferênciás sob o esquema
do SGPC.

1.
As medidas de salvaguarda
obedecerão
às
regras
Qua 1 cll.ier '··~·r-:tj c i pante seguintes:
mércio
poderá.-ap6s um período--de 3
toriais ou em acordos sobre anos da data em que a con~- -a) As medidas de salvaguarda
concessões não-tarifárias po- são tiver sido outorgada,
no-~vem ser compatíve1s
com os
dem decidir deixar de estender tificar o comitê de sua 1nten- pr~sitos
e
objetivos do
a outros participantes as con- ção de modificar ou retirar SGPC. -rais medidas devem se
cessões vinculadas
a
tais qualquer col')cessão incluída no aplicadas,~->~ de. modo
nãoacordos.
Esta ausência de ex- seu esquema apropriado.
discriminatór.io, entre parti·-···-·c.i pantes do SGPC ·~
tensão não terá um impacto
prejudicial sobre os intere~- 2 . .O participante qLÚ~ pretenses comerciais de outros par- da retirar ou modificar qual~
b) As
medidas de salvaguarda
ticipantes:
caso,
contudo, quer concessão entrará erri con- devem vi ~orar somen·te dentro
isso ocorra, a matéria será sulta e/ou negociação visando dos lim1tes e.pelo período de
submetida ao comitê,_ para a à obtenção de acocdo sobre tempo em .que
se
tornarem
devida consideração e decisão, qualquer medida necessária e necessárias para prevénir ou
Tais acordos serão aber-tos a adequada de compensação, com remediar tal dano.
·
todos os participantes no es- os ~participantes junto. · aos
quema, do SG_PC, por me 1 o de ne- quais tal concessão tenha sido
c) Como regra de o·rdem 9era 1 ,
gociações. dir-etas.
O comitê inicialmente negociada, ou com e
exceto em
circunstancias
será informado sobre o inf~io quaisquer outros participantes críticas,
todas as medidas de
de negociações sobre tais a- que, no julgamento do comitê, salvaguarda.devem ser tomadas
cordos,
bem como sobre seus tenham interesses supridores somente depois de consultas
dispositivos, uma vez que es- principais ou substanciais.
entre
os
participantes
tejam os mesmos conclufdos.
interessados.
Aos participan3.
Casç não te.nha haVid9 __ .?- tes .. Que tencionam ado.tar tais
3 . . Sem prejuíZo das· óispoSi- cordo entre os
participantes medidas de salvaguarda será
çoes constantes dos parágrafos em causa, no prazo de seis me- ex1gide que demonstrem, à. sa1 e 2 deste artigo, oS parti- ses a contar da da.ta de . rece- tisfaçao das partes afetadas
cipantes poderão outorgar con- bimento da notificação, e caso membros do comitê, o·sério dacessões
ta r 1 fá r i as, o.. parti c i p~nte
ou ameaça de dano,. que .
f!O.t i fi cador no,
nãotar i fá r i as
e
· para- prossiga com sua modificação possa justJficar tais medidas.
tarifárias
que
sejam ou retirada das concessões, os
aplicáveis exclusivamente
a parti_cipantes. que o com1:t~
2. OUa 1 guer . ação de salvaexJ:;~ortações
provenientes ti.e juJ~ar terem sido afetados po- guarda destinada a afastar sépaíses
participantes
menos derao
retirar ou· modificar rio dano,
ou ameaça de Dano,
desenvolvidos.
Tais conces- concessões .equi va 1 entes cons- deverá obedecer aos seguintes
sões. uma vez implementadas, tantes
de
seu
esquema procedimentos:
serão aplicáveis,
de mOdõ e- -respectivo. Qualquer mOdifica~) Notifi~ação: Qualquer.parquitativo, a todos os pafses ção ou retirada dessa espécie
participantes
menos deverá
ser
not.i f f cada · ao . t:i c i pari te que tencione toma.r
desenvolvidos. Caso,. entretan- comi.tê.
medidas de salvaQuarda deverá
to, -· ta 1 outorga de quaisquer
notificar o comite de sua indi r e i,tos exc1 us 1 vos venha a
ARTIGO 12
tenção. cabehao ao Comitê C1rser prejudicial aos interesse~
cu_1 ar esta n:Ot i fi cação a todos
comerciais legítimos de outros
Recusa ou Ret i rada.
os participantes. Após recebiparticipantes,
a
máteria
mento de tal
notificação, os
da. concessões
poderá ser traz i da à cons 1 de-·
participantes interessados que
ração do comi tê, -que "fará· a
Um
membro' participante .·terá pretendam realizar consultas
revisão de tais ajustes.
liberdade, a qualquer momento, com os partiçipantes que inide recusar ou retirar, parcial ciaram as medidas deverão noou t-o-ta 1 mente,
qua 1 quer
1 tem tificar -o~ ·comi tê dentro de 30
ARTIGO 10
de seu esquema de concessões dias.
Contudo, durante cirManutenção do
que ele considere ter sido ne- cunstâncias críticas, quando
Valor das Concessões
gociado inicialmente com um uma· demora poderia causar pre~
estado que não se tenha torna- juízos. de di fiei 1 reparação,

peito.

os

participantes que
~m medjdas de co~
direto, em acordos se-

sejam partes

1.
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poder-se-á agir provisoriamente,

sem

consultas

prévias,

desde que tais consultas sejam
realizadas

imediatamente após

a adoção
das
salvaguarda.

medidas

de

b) Consultas:
os participantes interessados deverão iniciar consultas com o objetivo

de alcançar acordo quanto ànatureza das medidas de salvaguarda a serem adotadas, ou
que

já

be~

alem

como

tenham

_si do tomadas,

sobre . sua

duração,

de compensações ou rene-

geei ação de

consultas

concessões.

deverão

cluídas dentro cte

Tais

estar con-

três

meses

do -recebimento da notificação

original. Na hipótese de que
tais consultas deixem de conduzir a um acordo_-s-atisfatório

para

todas
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as partes, dentro
a-

do lapso de tempo refer-ido

cima, a matéria deverá ser
submetida
ao
comi tê,
que
decidirá sobre o assunto--:~ Caso
o co_mitê não consiga reSolver
sobre a disputa dentro de qua'tro semanas a con_tar da d8ta
em que a matéria lhe foi con~
fiada, as partes atetadas pelas medidas de salvaguarda te-·
rão o direito. de retirar con~
cessões equi va 1 entes,
ou ou-~
tras obrigações assumidas sob
o SGPC,
desde -Cfue as mesmas
não sejam desaprovadas pe_l_o
comitê.
~
ARTIGO 14

Medidas Relacionadas com
o Balanço de Pagamentos
se um participante se defrontar com sérios problemas eco-nómicos durante a implementação do SGPC. poderá ele- tomar
medidas para fazer face a tais
dificuldades.
1. Caso algum participante
considere necessário instituir
ou
intensificar
restrições
quantitativas, ou outras· medf'das 1 imitadoras das importa--ções, com referência a produtos ou áreas que foram objeto
de concessões, no intuito de
prevenir ou deter uma séria
queda
em
suas
reservas
monetárias~
o referi_do parti-_
cipante envidará esforÇos no
sentido de prevenir ou remediar tais dificuldadeª-'
de
modo tal
q~e mantenha, tanto
quanto possivel, o va1or- -aas
concessões negociadas.
2. Tal
ação será comunicada
imediatamente ao comi tê,
que
circulará a respectiva notificação a todos os partfcipàntes.
3: Qualquer participante que
ag1r nos termos previstos no
parágrafo
1
deste
artigo
deverá conceder, medi ante_ pedido . .de qual quer- outro parti-cipante, oportunidade adequada
para consultas,
com vistas a

preservar a estabilidade das
concessões negociadas sob o
SGPC. Se não for efetivado um
ajuste satisfatóriO e·ntre Os
participa-ntes a'fetados, dentro
de três meses a c;:o·ntar da referida notificação, a matéria
será submetida ao comitê, para
revisão do assunto.

1 .
Nos ~ermos da Declaração
Ministerial sobre o SGPC.
aS
necessidades
especiais
dos
palses menos depenvolvidos serão claramente reconhecidas, e
em fàvor dos mesmos serão acordadas medidas preferenciais
de natureza concreta_.

2.
Para que seja admitido
como participante,
não
se
exigirá de -um país menos deRegras de Or 1gem~
s-envo 1 vi do que faça concessões
Os produtos incluídos-nos es- sobre a base âa reciprocidade;
quemas oe-concessões anexados e'ta1 pafs meno·s dese·nvol'ilidb,
ao presente acordq serão sus- na qualidade de participante,
cetíveis de tra·tamento prefe- beneficiar-se-á da extenSão-de
rencia1 .~ se·- sa--tisfizerem as todas
as
concessões
regras de origem,
que também tarifárias, Para-tãr··rf'âr1as eSerão anexaoas ao p·resente a-- não-tarifárias.
trocadas nas
cordo,
do -qual
farão parte negoc i ações
_.
integrãnté.
biiaterais/pluri1aterais
qUe
se tenham mu1 t1laterizado~.
ARTIGO" 16
3.
Os paíseS partiCiPantes
P~ocedimento Relativos às
menos desenvolvidos
deverão
~gociações de Contratos
identificar seus prOdutos de
de_Médto e Longo Prazo
exportação para os quais busentre Partictpantes
cam concessões nos mercados de
Interessados no SGPC
outros participantes.
As Nações Unidas, e outros partici1.
No contexto _c;:leste_aco"rd.o, pal""!t6s em c-ondições de fazêos_ participantes poderao aj_us- lo; deverão propiciar·· a -esses
tar contratos de longo e médio países, em base prioritária,
prazos que erwol vam compromi s- aSSistência técnica, inclusive
sos de importação e exportação mediante o fornec-imento de lna respeito de produtos e
mer- formações adequadas. ·reJ ati v·as
cadorias__esp_ecfficas. ao comérCio dos _produtos_ em
apreço- e- aos pfo 1 nc i pa-rs--merca~~-
2. -No --s=-e--ntiOo de faci 1 itar a dos importadores em desenvol-juntamente·· Com ·as
negociação e conclusão de ta·i s vimento,
contratos:
tendências e Perspec"ti vas _ de
m~rcado
e regimes de cOméri:i o.
a) os participantes exporta- dos participantes.
dores deverão indicar as mer4.
Com relaÇão aos- pr·odutos
cadorias ou produtos em relação __ aos . qJ..Ia is posSam estar de exPortação e mer_cados f den.preparados para assumir eom- t i Ti Cados - nos
termos
do
pr'tlftfissos dê fornecimento, bem parágrafo 3~. acima, os paíseS
como o -volume aproximado· das participantas menos desenvolquantid6ê:les envolvidas; · · -·
vfdos poderão apresen·tar ao_;s
outros participantes soliCitab) os par~1cipantes tmporta- ções especificas de concessões
dores deverão antecipar
as ta ri fá r i as,
para ta ri fá ri as e
mercadorias ou produtos em re- não-~arifárias, bem comê m~di~
1 ação aos _quais contemplam- as- das de comércio diretd, inclusurrfi r c_ompromi ssos de· "1 mporta- sive contratos _de longo p_r_?'-~0.
ção, bem como, sempre que-possível, _uma idéia·" aproximada
5. Na aplicação de medidas de
das quantidades que possam es- salvaguarda, deverá ser atritar· envcnvidas: e
buída espec1al consideração às
exportações provenientes
de
c) o ·comitê prestará assls- pa rses menos desenvo 1 v i r;::lps.têhci a nã troca mu 1 ti 1 atera 1
das
fnf-bt'ínações previstas nos
6.
As concessões solicitadas
i tens_ a e b, acima e nas nego-- a respeito desses produtos po·
--ciaÇões bi1at·erais e/ou multi-- derão inclulr:
1 atera 1 ::.--·entre participantes
a) acesso livre de direitos,
exportadores
e importadores
interessados,
com vistas
à particularmente para merCadoconclusão de contratos de lon- r i as processadas e sem i pr_o:go e médio prazos.
.
.
cessadas;
ARTIGO 15

3. -Tão cedo quan-tõ pOssível,
os participantes interessados
deverão notificar o comitê da
conclusão de cOntratos-De longo e médio prazos.
·
ARTIGO 17

Tratamento Especial para
Países Menos Desenvolvidos

b) a
retirada
não-tarifárias;

de

barreiraS

c) a
retirada, onde for adequado,
de
barreiras
para
tarifárias;
d) a negociação-de contratos
de longo prazo, com vistas a
auxiliar os países menos de-
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senvolvidos

participantes

a

exp_ortaçóes

sustentáveis

de

alcançar

nfveis

razoáveis de

seus produtos.

7. os participant~s usarão de
compreensão ao considerarem os
pedidos.
provenientes de palses menos desenvolvidos participantes,
de concessões previstas no parágrafo 6,
acima,
bem cómo envidarão esforços,
sempre que possfvel,
para atender a tais pedidos, parcial
ou integralmente, como uma manifestação· de medidas prefe-

renciais concretas a serem acordadas em favor de pafsãs

menos desenvolvidos
pantes.

que
tais
realizem.

m

consu 1 tas --
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se

será resolvi do ·amistosamente
por acordo entre a-s--partes int_er.es~~das,
dentrq
dg_ :que
2. o-comitê pôderá, atendendo prescreve o artigo-, 1_9 deste
a pedido de um participante, acordo. Caso ·não s_e -chegue à
entrar _em consulta com qual- so 1 ução de um 1 i t í g i o,_- poderá
quer participante a
respeito ser o mesmo_ submetido ao comide qualquer matéria sobre a tê,
por uma das partes do
qual ·não tenha sido, possiv_el Lftígio, o ·comftê_ eXãniiriará a
a1c_ançar --~ma solução satisfa- ·matéria e- fará uma recomendatõrfa mediante o recurso à Ção sobre o assunto, _dentro de
consulta prevista no parágrafo 120 dias a contar cta data em
1.g., acima.
que o 1itfgio lhe tiver sido
encami nha_do ,, . O .comi tê ado tará
- ARTIGO 20
as regras_adequadas de procedimento para tal propósito.
Anulaçãç ou Prejufzo

1•
Se qua_l quer par--ti cf pante
considerar que um outro participante alterou o valor de uma
ARTIGO 18
concessão incorporada em sua
lista,
ou que qualquer vantaGrupos Sub-Regionais,
gem a ele devida,
di reta
ou
Regionais e Inter-Regionais
indiretamente,
nos termos do
presente _aco~do,_esteja sendo
Preferências tarifárias, para Çlnulada ou prejudicada como
tarifárias e
não-tarifárias conseqOêncfa da omissão de Ouaplicáveis no contexto de a- tro participante em cumprir
grupamentos sub-regionais, re- qualquer uma de suas obrigagionais e
inter-regionais de ç~es nos termos deste acordo,
países em desenvolvimento, de- ou-como conseqüência de qualvidamente notificadas e regis-- quer outra circunstância ligatradas neste acordo, conserva- da a outra operação deste arão seu caráter essencial; não cordo,
o participante que se
haverá.
portanto,
obrigação considerou ~rejudicado poderá,
para os membros de tais grupos com vistas a obtenção _de solude estender tais preferências, ção satisfatória para o àssunnem terão outros participantes to.
formular por escrito reo direito de beneficiar-se das presentações ou propostas aos
mesmas.
Os dispositivos cons- outrps. garticfpantes . que ele
tantes
deste
parágrafo julgue- estarem afetaóos,
os
aplicar-se-ão igualmente aos quais se disporão a examinar
acordos de preferências con- as represent~ções ou propostas
c1ufdo~
com vistas a criar a eles apresentadas.
grupos sub-regionais,
regionais e 1nter-regionais de paf:2..
.5~ n9ri:hum ajUs-te satisfa-ses em desenvolvimento,
bem tório for realizado ent~e os
como a
futuros agrupamentos ·participantes afetados, dentro
sub-regi o na is.
regionais
e de 90 dias a contar da data em
inter-regionais ·de pafses em qve _ t 1ver_ si do f'et:ta a repredesenvolvimento que serão no- sentação ou solicitação
de
tificados como tal e devida- consulta, a matéria poderá ser
mente
re~istrados
neste submetida
ao_
comitê,
que
acordo.
Alem do mais, estes realizará consultas aos partidispoSitivos aplicar-se-ão; de cipantes afetados e submeterá
modo equitat1vo,
a
todas as recomendações apropriadas denpreferências
ta ri fá ri as, tro de 75 dias da data em que
para
tarifárias
e
não- a matéria tiver sido levada ao
tarifárias
que no futuro cOmitê. Na hlpótese de que~
possam _tornar-se ap1 f cáve is no apesar disso;
nenhum _ajuste
âmbito de tais grupos sub- satfs_fatório_-tenha sido realiregionais, regionais ou inter- zado dentro de 90 dias após
regiona1s.
terem sido feitas as recomendações,
o participante preju~
CAPÍTULO VI
dfcado_em seus direitos poderá
suspender a aplicação de uma
consultas e Resolução
concessão substancialmente ede Disputas
quivalente.
ou de uma outra
obr f gação do SGPC, _ de_sde que o
ARTIGO 19
-COmitê não .apresen.te objeção_ a
isso.
·
Consultas

CAPÍTULO~VII

partici-

ARTIGO 21

1.
Cada
participante
se
disporá a examinar ~ possibiResolução de ~1tigios
lidade de ~ealizar consultas
sobre as representações que
Qualquer
litfgfo que possa
outro participante possa faz~r surgir ent ·e os particlpantes
sobre qualquer questão r"elati--relativamerite à interpretação
va ao funciona~ento.deste a- e apli~aÇãO dos dispositivos
cardo, e proporc1onara as o- do
pres~nte
acordo,
ou de
portunidades
adequadas para qualquer
instrumento adotado
no contexto de sua estrutura,

Dispositivos Finais
ARTIG0"22

J;mplementação
Cada par'ti~Cipante _tomará as
medidas legislativas,
ou -de
outra naturez,;;J ,_ que possam ser
necessárias à implementação do
presente acordo e d_os .1 nstrumenros
adotados
em
seu
contexto.
ARTIGO

2~3 -~.

Depositá r:- i o
O Go'v~ r no da Repú61 i ca Federal Socialista da Iugoslávia
é.
pelo pr~sente,
designado
depositário deste acordo.

ARTIGO 24

-ASsinatura

o-

presente acordo :;;s-t·a~á aberto à assinatura em Be1grado,_Iuguslávia, de 13 de-abril
de 1988 até a data de sua entrada em vigor, nos termos -do
a~tigo 26.
-·

ARTIGO '25

Assinatura Definitiva,
·Aprovação

Rattffcação, Aceitação ou
Qualquer participante, dentre
os referidos no arí1Qo 1 (a} e
n9 Anexo I deste acor-do. gue
tenha
trocado
coocessoes
poder?:
·a) no momendo da assinãtura
deste ~cardo.· declarar que,
por me1o de tal assinatura,
eXPrime seu consentimento -~m
ser obrigado pelo presente acor_do (assinatura d.efin1tiva);

ou

b) após assfnar es-te ãcordo,
ratificá-lo,
aceitá-lo
ou
aprová-lo mediante o Oepósi·to
de ~m instrumento destinado a
ta-1 fim, junto ao depositário.
ARTIGO 26
Entr~da_em

Vigor

.1.
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o pr<ese-hte ·acordo entrará

em vigor no trigésimo

haverem

depositado

dia

de

seus ins-

trumentos de assinatura definitiva, ratificação, aceitação

ou aprovação - nos termos do
artigo 25, parágrafos a e b 15 estados dos referidos no

artigo

1~

acordo, das

(a) e no Anexo I do

Grupp dos 77,

três

regiões

do

e que tenham 1n-

tercambiado concessões.

2.

Para

qualquer estado que

deposite um instrum~nto de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão, ou uma notifi-

d) Uma vez cumprido o procedimento previsto nos i.tens a,
c,
acima,
o requerente
entrará em negociações com os
participantes
interessados,
com vistas à de acordo sobre
sua lista de concessões.

b· e

ARTIGO 29

este último entrará em vigor,
em relação•ao referido estado,
no trigesimo dia após ter sido
feito
tal
depósito
ou
notificação.

3.
Com a entrada em vigor
deste
acordo,
o
comitê
determinará
uma data final
para o depósito dos instrumentos de ratificação, aceitação
ou aprovação_pelos estados referidos no artigo 25. Tal data
não será posterior a três anos
a contar da data da entrada em
vigor deste acordo.
ARTIGO

Qualquer participante·pode
apresentar uma emenda a este
acordo. O cómftê considerará e
recomendará a emenda para adoção pelos participantes. Qualquer emenda tornar-se-á efetiva 30 dias após a data em que
dois terços dos participantes,
tal
como .definidos no artigo
1R a,
tenham notificado
o
depositário de sua aceitação.
-2. Não obstante os dispositivos--do parágrafo 1~
deste
artigo:

a) oua 1 quer·-

i)
definição
membros,
como
artigo 1.n. a. e

Notificação de
Aplicação Provisória
Um signatário que pretenda
ratificar, aceitar ou aprovar
este acordo, mas que não tenha
podido deppsitar seu instrumento,
poderá, dentro de sessenta dias da entrada. em vigor
do
acordo,
notificar
o
depositário de que aplicará
este acordo provisoriamente. ,A
aplicação provisória não se
estenderá por período superior
a dois anos.
ARTIGO 28
~desãd

Seis méSes ãpós entrar efu vigor, nos termos dos dispositivos pertinentes,
este acordo
estará aberto à adesão de outrqs membros do Grupo do~ 77
que tenham satisfeito as condições neles previstas. Para
tal fim, aplicar-se-ão os .seguintes procedimentos:
a) O
requerente notifícará_o
comitê de sua
;~tenção
de
aderir.

a

notios

C) O requerente submeterá uma
lista de ofertas aos participantes, e qualquer participan~
te poderá ·aPresentar uma 1 i sta
de ped.i dos ao requerente.

Reservas
Poderão ser aceitas reservas
a respe i·to de quaisquer dispasi ti vos deste acorao, urri_a vez
QUe ·não Sejam elas incom~at1Veis cóm o objeto e·proPóstt·o
d-o ·acordo, e que tenham sido
aceitas
pela
maioria
dos
participantes.
ART.IGO 32

1.

emenda

re 1 ati v a

a'

~27

b) o comitê circulará
ficação
entre
participantes.

Emendas

satis-

feitas as condições para a entrada em vigor deste acordo,

que se ·retira, decidirão conjuntamente se serão retiradas,
total ou parcialmente, as cemcessões recebidas pelo último
dos demais participantes,
e
vi ce-versa.
ARTIGO 31

e) O pedido de adesão proveriiente de um país-menos desenvolvido
será
considerad"o
tomando-se em conta o dispositivo que prevê tratamento especial
para
pafses
menos
desenvo 1 v i dos.
-

cação de ap-licação provisória,
depois que tenham sido
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do quadro
estipulada

de

no

ii)
procedimento para emenda
este acordo entrará
em vigor
depois de ter sido aceita por
todos os participantes,
nos
termos do artigo 1~ a. deste
acordo.

b) ouaiquer

emenda relativa:

i) aos princípios estipulados
no art~go 3.a., e
11)
à base de consenso e
quaisguer outras bases para
votaçao mencionadas neste acordo entrarão em vigor após
~J,Ja a_ce,i tação por concenso.
ARTIGO 30

Retirada

Não-Aplicação

o

SGPC não será ap 11 cado
entre participantes que- ainda
não tenham mantido negoci-ações
di retas entre si, ou no caso
de qUe qualquer deles, ao aceftar este acordo,
não consinta tal aplíc~çã~.
1.

2,
O
comitê poderá rever a
operação deste ·arti"go em casos
particulares,
por-soliCitação
de qualquer dos participantes,
e apresentar recOmendações adequadas ao caso _em apreço.

Este artigo só poderá ser invocado em circunstâncias excepcionais,
devidamente notificadas ao comitê.
ARTIGO 33
Cláusulas de Segurança
-Nada neste acordo será entendido como destinado a evitar
que qualquer participante tome
qualquer ação por ele julgada
necessária para a proteção de
seus
interesses fundamentais
de segurança.
ARTIGO 34

Anexos
1_. os anexos formam parte i ntegrante deste _acorao,
e Uma
referência ao presente acordo,
ou a um de seus capítulos. inclui referência ~os anexos re1 ati vos aos mesmos.
·

1.
qualquer
partic1pànte
poderá retirar-se deste acordo, a qualquer tempo, após sua
2. Serão os seguintes os aneentrada em vigor.- Tal retirada xos ao pr.esente Acordo:
torn'ar-:•s·e-~á éfetivã- SeiS meSes
·a ___ çQnt~r do dia em que o . a) Anexo
- Participantes do
depositaria tiver recebido a Acordo
comunicação é por escrito para
tal
efei_to. O. referido partib) Anexo
II
Regras de
cipante comun1cará Si!fly)ta,nea- Origem
mente· ao--comi tê- a ação por; ele
c) Anexo III - Medid8s Aditomada.
cionais ·em.. Favor dos Países
2. -Cessarão naquela data os Menos Desenvolvidos
direitos e obrigações de um
IV
Participante que se tenha re- - d) Anexo
Listas de
tirado deste. acordo.
Após a Concessões.
referida data, os par-ticipantes· em geral~ e o participante
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Feito em Belgrado, Iugoslávia. no décimo terceiro dia de

PaqUistãO

abril do ano de mil novecentos
Peru
e oitenta e oito, sendo igual-mente
autênticos os textos
República da Coréia
deste
Acordo
nas
línguas
árabe,
inglês,
francês
e
República Popular Democráespanhol .
tica da Coréia
Em
testemunho
do que os
abaixas-assinados, devidamente

República Un1da da Tanzânia

naram este
indicadas.

SrJ Lanka

autorizados

para tanto, assi-

Acordo

nas

datas

ANEXO I

Participantes no Acordo
Angola

Tr1nidad e Tobago

Argélia

Tunfsia
Uruguai

Benin

Vietnam

Bolívia

Zaire

Brasil

Zimbábue

Camarões

ANEXO II

Regras de Orfgem
Ap1icar-se-ão
as seguintes
regras para determinar a origem dos produtos suscetíveis
d~
concessões
preferenciais
outorgadas nos termos do SGPC
(Sistema Global
de Preferências C_omercíais)
à 1uz dos
parágrãfos (a) e (b) do Ar.tigo
3 e do Af't i gi:> 1 5 -do Acordo sobre o SGPC:

Cuba
Egito

Equador
Fil'ipina.s

Gana
Guiana
Guiné
Haiti

Índia

Indonésia
Irã (Repúb,l ica Islâmico do)

Iraque

Iugoslávia
Vamahiriya Popular Social
Árabe da L fbi a

Malásia

Marrocos
México
Moçambique

Nicarágua
Nigéria

Regra
rios -

1:

IJ?SCi dos- e

g) produtos
processados e/ou
elaborados a bordo de suas
plataformas de processamento
4/5/, exclusiva a partir de
produtos dentre _os referidos
no parágrafo (f), acima;

Chile

Colômbia

a_l i

CO-'"

f) produtos de pesca mar'ftima, ou outros produtos marinhos ret_f rados do a_l to mar por
suas embarcações 3/4/;
__

Catar
Cingapura

c) animais
criados;

an

e) produtos obtidos por meio
de caça ou pesca ali
efetuadas;

Ta i 1ândia

Venezuela

b) produtoS -agríco1as
lhidos 2/;

parágrafo (c), acima;

SUdão

Bangladesh

a) produtoS em bruto ou produtos minerais extraídos de
seu solo, de suas águas ou de
seus leitos marinhos 1/;

d) produtos- obtidos de animais dentre os
referidos no

Roménia

Argentina
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PrOdutos

originá-

Os prõalitos cobertos
por arranjos comerciais preferenciais no âmbito _do SGPc-;importados no território de um
participante e provenientes de
um outro participante, desde
que consignados di retamente..
conforme o previsto na Regra 5
dó presente Acordo, serão suScetfveis de concessões preferenciais,
caso obedeçam aos
requisitos de origem sob qualquer
uma
dãs
seguintes
condições:

a) Produtos totalmente produ-

z i dos_ o_u obtidoS no pa 1" s
exportador parti c i pant·e, conforme-definido na Regra 2.
b) Produtos
não inteiramente
produzidos ou obtidos no participante
exportador,
desde
que tais produtos reunam as
condições específicas na Regra
3 ou na Regra 4.

Regra 2: Totalmente produzidos ou obtidos
No entendi-

mento da Regra i (a_), serão
considerados como totalmente
produzidos ou obtidos no participante exportador:

h)_ artigos_ usados
ali recolhidos, utilizáveis exclusjva.,.
mente para a recuperação de
matérias primas;

i) desperdícios e escória resultantes de operações man_ufatureiras ali conduzidas;

j) mercadorias ali produzidas
exclusivamente a partir dos
produtos
referidos
nos
pacágrafos (a) até (i), acima.

1/ Inclui combustíveis, lubrificantes e materiais relacionados,
de origem_mineral, bem
como mtnério_s
minerais
ou
metálicos.
2/ Inclui produtos florestais.
3/ "Embarcações" - referir-se-á emba~cações pesqueiras envolvidas na pesca comercial,
registradas num país partici-pante e operadas por um cidadão_ ou ci.dadãos ou governos de
pa~ticipantes;
ou sociedade,
corpo~ação ou associação devidamente.registrada em tal país
participante, da qual
60 por
cento do capital seja de propriedade de um Cidadao, ou cidadãos e/ou governos de tais
participante~; ou 75 por cento
por cidadãos e/ou governos dos
participantes~ Contudo,
serão
igualmente suscetíveis de concessões preferenciais 05 produtos retirados de embarcações
engajadas na pesca comercial
no âmbito de acordos comerciais que prevejam a 1ocação
(chartering/leasing)
de tais
embarcações e/ou a. partilha de
pesca entre o5 participantes.
4/. A respeito de embarcações,
ou plataformas de processamento, operadas por_ entidades governamentais, nã_o se ap 11 cará
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o
requistto de arvorar_a bandeira de um participante.

5/ Para os fins deste ACordo,
a expressão "plataforma
de

processamento" significa qual-

quer embarcação, como definido,
usada para processar e/ou
produzir a.bordo produtos ex.clusivamente elaboraçlos com os

produtos
referidos
parágrafo (f), acima.

no

Regra
3: Não inteiramente
produzidos ou obtidos

satisfaçam os
requisitos de
origem previstos na Regra 1 e
que sejam utilizados, por um
participante, como insumo para
um produto acabado suscetível
de tratamento· preferencial -por
outro participante serão considerados
como
produto
originário no terr.itório do
p~rt 1~i_Qante _onde _ tenha
si do
rea 1 1 zaâa a -eraooFa-ção _ou processamento do produto acabado,
desde que o conteúdo agregado
no território do participante
não seja inferior a _60 por
cento do seu valor f.o.b. 7/
7/ "Acumulação parcia1 1'-. tal
como subentenOida Qela Regra
4, acima, significa-Que somente produt_os que tenham adqu irido a co"nd-içâo de õriginárfos
no território de um participante podem ser considerados,
quando utili4ados como insumos
para um prodUto acabado susce-tlvel de tratamento preferencial no território de um outro
participante.

a) No entendimento da Regra 1
(b~. serão igualmente suscetíve1s de concessões preferenciais, obedecidos os dispositivos da Regra 3 (c) e da Regra
4, os produtos trabalhados ou
processados,
sempre que o valor total dos materiais,
partes ou insumos originários de
não-participantes .• ou de origem
indeterminada, não exceda
50 por cento do
valor _f.o.b.
dos produtos produzidos ou ob~
Reera 5: Consignação direta t~dos, e desde que o
processo
f~na1
de manufatura seja rea- Serao considerados como di retamente
consignados do exporllZado no território do partii mci8ante exportador.
· ta_dor participante para o
póttador particlpante:
b) Acordos setoriais 6/.
a)· ·as ·produtos cujo transpOrc) o
valor dos materiais, te for feito sem passar pelo
partes
e
1nsumos
não território de qualquer nãoparticipante;
originários será:
i) o v a 1 o r

c. i . f. , no momento
materiais
partes ou insumos, quando iss~
puder ser comprovado, ou

da importação, dos

ii) o preço, determinável que
t~nha sido pago pelos
materials,
partes e insumos agrícolas de origem indeterminada
que tenha sido pago no território do participante onde tiver
lugar a
elaboração ou
processamento.

6/ Com respeito a produtos co--

mer~ i a-1.1 zados no âmbito de
acordos
setoriais negociados
sob o
SGPC.
ta 1 vez
seja
necessário determinar-se que
se
apliquem
critérios
especiais.
Pode-se-á dar conSlderação a
esses critérios,
se e quando acordos setoriais
forem nego c i a dos.
·
_

Regra

4:

cumulativas

Regras

~os

de

origem

produtos

b) qs produtos cujo transporte e-n-vo 1 v a trâns 1 to por um ou
mais
não-participantes
intermediários,
com ou
sem
transbordo
ou
armazenagem
temporária em tais países_,
e
desde que:
i) ~--e~trada em trânsito seja

just1ficada por razões de ordem geográfica o_u :por considerações relacionadaS exclusivamente a necessidades de transpOrte;

ii) os produtos não tenhaw
entrado no comércio ou consumo
no(s) país (es) de trânsito, e
iii) os produtos não tenham
so!ri~? 1á
qualquer operação
alem de_descarrega e recarrega.
ou
qua 1 quer
operação
necessária para manter os mes'mos em boas condições.

Regra

6:

que_ embalagem -

Tratamento

da

Ao_aeterminar-se a

origem

!D
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de produtos, a embala-

gem deve ser

consid~rada

cb~o

f"ormando um conjunto integra 1
cOm o p~oduto que ela cOntém.
Entretanto, a embalagem pOderá
ser considerada separadamente,
se a 1 egisl açã_o _n_a_c_1Qnàl assim-o requerer.
-

Regra
7:
Certificado
de
origem - Os produtos suscetíveis de concessões preferenciais 'se_rão aniparados-- por um
Certificado de Origem 8/, expedi do por uma autor-; da de deSiQnada pelo_ governo do participante expOrtador, e notificada aos demais participantes,
nos termos dos Pro-cedi mehtos
de
certificação_a serem criados e aprovados pelos participantes.
8/ É anexado ao presente Acordo um modelo de Certificado de
Origem a sér -usado por todos
os Participantes.

Regra 8
a) Em __ confor--nri dade
com os
pará_gra-fos-·(a) e (b) do- Artigo
3S1., -e com o Artigo 15 do ACordo sobre o SGPC~ bem_ como· as
leg1 s 1 ações naci.onai 5,
qualquer participante poderá proibir a
importação de produto$
que contenham quaisquer
insumos originários qe Estados com
os quais ele não t?nha relações económicas e comerciais.

b) Os participantes envidarão
seus me 1 hores_ esforços __ nos
sentidos de cooperar de· modo a
especificar a origem de
insumos no Certificado de Origem.
Regra 9: Revtsão - Estas Regras podem ser revistas.
sempre que necessário, atendendo
a pedido de um terço dos .P~r
ticipantes,
e poderão estar
abertas a modificações_ que venham a ser acordadas.
-

Regra 10: Crftérios esPectais

de··-percentagem Os p-rodutos
originados
em participantes
que sejam países menos _ desenvolvidos podem ser favorecidos
com 10 pontos percentuais,
a
serem aplicados às percentagens estabelecidas nas Regras
3 e 4._Assim no_ que diz respeito à Regra 3, o percentUa 1'
não exceder i a _de 60 por cento.
e para a Regra 4, o percentual
não seria
inferior a 50 por.
cento.
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Jt. por
!

··-.

Reterinci&

Merea.:!.oria$ c:onsl<;n;o.d&a
COIIereial,

Cert1ticado de Ori9e111
Ct)ac:laraçii.o •
cert:~.fic•do co~ina_dol

eçort.ador 1

'·

.

~ta

do cons1o;natáriol

.

Expel:!ido em ••••••••••••••••••••••••••••••
fp&Í.e)

Ver nota a no verao

••

J. Meio

..

•

trans;>orte

itineririo (tanto qual)-

N9

i'·""':••

e m.u::eros dos
volurru1a

''·"'":ro

I

i
I

b) Pro·ctuto_s_
n_ão inteiramente
priduzidos pu obti_dos:" o. lan:çamento no quadro 8 deve ser
feito do __seguinte modo:

'

uao ofic:i&l

i'

•J•·cr"irio

elpcc:i.e d.e
vol\II'IIII&J
descrição

de ori•
qcm lver
no1:u no
veraol

I'l "'"" •~- !
to ou ou-~
tr• quant:Ldade

I

!O ·""""'• •

dat• du
fatu:~:aa

;
I

'

I

I

I
'

I
"·

11. Oeelara.;lo pelo exportad.or
0 abJ.i){O assinado dec:lara

.,..

preaente
çio aclJll.a aio

os dados e
e_orr~:toa

•• acre&dor ia• toraa

1

declara~

..

qoo toda•

p~::od~:zidaa

.................. --- -· ...........

lpd• iJap:l[t&dorJ
Luqar • d.&t&, &Stln&t~ra do
ti rio

•1qn.a~

autori:~e•d.o

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

I. condições gerais
Para
qualificar-se para a
preferênc i __a, os produtos terãÇ~
de:

a) enquadrar-se numa descrição de produtos suscetfveis de
preferência no esquema de Concessões do pais do destino
membro do SGPC;
b) satisfazer
as regras de
origem do SGPC.
Cada artigo
numa
remessa
terá
de
qua 1 i ficar-seseparadamente,
ROr si próprio, e

1. Lançar a letra "8'~ _nQ_ quadro 8 pará produtos que satisfaçam os critérios de "origem,
nos termos da_ Regra 3. O la.rlçament·o da 1etr-a "S_'' d_eve _ser
segui do d.o tot?Jl do va 1 o r Qo~
mat_er:-_iais,
partes ou insumos
agrícolas originários de nãoparticipantes,
ou de origem
interminada.
que tenha sido
ut i 1 i zado_s ,-_ expresso coma· uma
percentagem oo -va 1 o r
f_._o. b __
dos
produtos
exportados_
~ex~mplo:_ "b" 50 por cento).~

2. Lançar a letra "C"_ no quadro 8_ para produt_os que sa:ti_s_:façam os_ c_ri__ térios de origetl)_,
nos- -termos da .Regra 4. O 1 ançamento_ da _l_etra_"C" deve se_r
seguido da soma do conteúdo
aQregado origir:tário no ter.ritorlo do part1c1pante exportador, expresso como uma percentagem do valor f .o.b. d_o produto exportado_ .(gxemplo: "C"
60 por cento} .

Certificado

Declara-aefr. pele

polo

3. Lançar
dro 8 para
façam os
especiais,
gra 1 O. -

prcaent.a,

com. b&a• ao controle r~:alir.ado,
i correta a o:!•clarao;io pelo

""'

exportador

a letra "0'' no"quaprodutos que sat_iscritéri.o:s_ de origem
.de acordo com a Re-.
ANEXO IIl

···················-·--·······

t.uqar e c!ata, aaa:Lnatur• • ear1..., da au'tor:Ldade ecrufiea-
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a) Produtos inteiramente produzi dos ou obt i:Oos: --~sç_r-ever a_
letra "A" no quadro S.

:
Pa:t"a

to c:onh.e<:" ido I

5.T=if•

'

'
;

Mercadoria• eona1gnad•a
endereço
CKome,

Novembro de 1990

exportador participante,
em
obed,ênc,a a
regr~ 2 das R~
gras _de Or_ i gem _do_ SG"PC; quando
não inteiramente produzidos ou
obtidos nos participantes exportadores,
terão de ser qua.':'
1 i ficados sob a Regra 3 ou soba Regra 4.

•

SISTEMA GLOBAL OE Ptt!'rPJ:NCIAS COKtRCIUS

4o

~·Ia

andera<;o

ffi

I

Medidas Adicionais em Favor
dos Pa;ses Menos
Desenvolvidos

Q_s participantes darão_ C-O_osideração especial aos- pedidos,
provenientes de palses participantes menos desenvolvidos,
de assistência técnica e de
arranjos de co·o_peração de-s_t-rnados a auxiliar os pai~es
participantes menos desenvolvidos na expansão.de seu coo _com ou(ros países em
c) obedecer às normas de con- mér_ci
desEmvo 1 v.~.m~nto e ..na_ ob~enção
signação especi ficad_os pelas dos
beneflc,os potencia1s do
Regras de Origem do SGPC. De SGPC~
particularmente nas semodo geral, os produtos devem guintes áreas: .
. . ____ ...
ser consignados diretamente,
do pais de exportação para o
a) identificação,
preparo e
pa f s de destino,
segU'1do o estabelecimento de
projetas
disposto na Regra 5.
it'"ldustriais e_ agrfcolas _nos_
territ6ri__os do·s pafses participantes me:no·s desenvolvidos,
II. Lançamentos a serem Tei- os quaiS" podem ·propiciar_ a
base de produção para ampliatos no quadro 8
ção das exportações dos paises
ós produ-tos obj e to de prefe- participan-tes menos desenvolrência devem ser inteiramente vi dos com destino "a ou:tros
possivelmente
produzidoS ou obtidos no oafs participantes.
dor a

Novembro_ de 1990
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vfaos e seus próprios territórios;

ef o-pera-ções de
retr-o-vendas de ca·ráter coope-rativo;

nane i amento-

e) o
estabelecimento de contat.os, de um lado entre empresas localizadas em outros participantes e_, do outra, pa t ..... oc...i nadares de proj e tos .. nos pa íses participantes meno~ desenvolvidos (tanto na área pública como na particular),
com
vistas
a
promover
"joint
venturas" em l?rOjetos destinados a levar a expansão do comércio;.

b) o estabelecimenro -de instalações,
industriais e outras,
em países partrcipantes

menos desenvolvidos, para atender à demanda regional e
sub-regional, dentro do âmbito
de arranjos cooperativos;
c) a formulação de políticas
de promoção de exportações e o
estabelec1mento de mecan1smos
de trei namehto no campo-··cto c-omércio, de modo a ajudar os
pafses participantes menos desenvolvidos a expandir suas
exp-Qrtações e a aumentar ao
máximo

SGPC;

seus

benefíc-i-os

f) o
forneciment·o de condições e. tarifas es~eciais com
respei~o à navegaçao;

do

d) o fornecimento de apo•~
para atividades de levantament-o

~~do

mer-cado para produtos de

países participantes menos de-

senvo·l vi do.s,
medi ante a capaCltação desses países
para
compar~ilhar
de determinadas
condições
favoráveis
(por
exemplo: com respeito ao segu·ro-de crédito à ex~ortação,
O
acesso a
informações sobre o
mercado), bem como a adoção "de
medidas positivas, instituclo·nais e outras, para fãcilitar
participantes menos desenvo 1-~

g} a criação de vantagens especiais para participantes. menos desenvolvidos que sejam
i lhas ou países mediterrâneos.
a
fim de.permit·ir-lhes fazer
face a problemas de trânsito e
limitaç_Çies
nos transportes;
nos casos em que qualquer estudo ou programa de ação· tenha
de ser: empreend_i do em qua 1 quer
país de trânsito ou em relação
a este, ta 1 estudo ou pr·ograma
de ação deverá ser realizado
em consulta ~om o país de
trê:ns i. to .i ntere.ssado no assunto, e com sua aprovação,_

h) a

...

x.n.H
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Lista de Concessões
Notas Gerais

r. As listas são autênt1cas
na(s) lfngua(s) em que foram
apresentadas . . . . ou
na(s)
espec1ficada(s) pelo país que
outorga as concessões. A tradução em outras 1 í nguas do
SGPC
é
Proporcrõfiada pelo
secretariado.
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ANEXO IV

III.
os pafses que especificarem sua taxa conces.s.iona1
.ta r i fá r i a do SGPC em termos de
uma determinada taxa reduzida
concordam em manter a margem
de preferénci"a a ;um nfvel
i.gua·l
à diferença percentua 1
entre a tarifa basica aduaneira (na coluna 3) e a taxa concessi anal SGPC da· tarifa (na
coluna 4).

consecUção de fluxos
de itens essenciais
U.OC.Il

aos pai s·es part 1 c i pantes menOs·
desenvolvjQos, por m~io de arranjos
preferenciais
especiais.

I r.
A i nc-1 uSão
da ta ri f_ÇJ.
básica nas listas de concessDes é indicativa .. Não obstante, o secretariado déve ser
informado sobre alterações nas
tarifas básicas aduaneiras.

cresce~tes

a.oc.u
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ávida
O Projeto c r i q_ Qu_as varas na da de d_aqu.e 1a _ região,
Uusti9--EJ' Federã1.-na
Seção pe 1 a _SO 1 uçâo das- 1Tdes . "
CONSTITUIÇÃO DA REPÜBLICA
V.udic1ária
do Esta_d.o do. Rio
Informa-se._ _a i hda ..• qu~ _a.S va-;
Grande_ do su 1 ,
sendo
uma_ no
FEDERATIVA Do- BRASIL
Municfpio
de uru_g-uaiana e--9u- ras a serem cr·iadas já .d,.ispõem
dQ_
de _apoio neé:ess;;fi" 1o
.. -·
. ,tro no Municíp_io~_de_ Sii~-r\to An- ao pess_oa.l
exercicio de suas
atívi_dagelo,
com os respectivos cardispensandQ7Se, -pois:- a
-~os de Juiz Federa)_e Juiz re- des,
TÍTULO IV
2
der:-a1
SubstftutQ Jart.·_ 1 ) ; c r i ação 'de_ cargos além do núDa Organização dos Poderes
cn a.
no Quadr-o de
~es_s_oa 1 mero proposto_ Permanente da Justiça Federal
É_ o __re1atárJ.o. .
.. ..
CAPÍTULO I
de__ pr~meiro grau. dois
car-gos
Nos _termos
do Regim-ento Inde D1retor de Secre·taria do
corripe"te-" a
Do Poder Legislativo
Grupo-Di re_ção _e Asse.ssoram~nto t_erno-dest.a~ Casa,
exame~ .da
Super i ores, Código' J.F -DAS-1 01 . esse .. ~CQlegiad_o _o
5 (art. 2 2 .); confere ao Tribu- constitucionalfdade, juridici• ·-· ••..• ....,... •••
... •• ., ••
dade.
mérito
e
t~Cr:Li_~a
nal Regional Federa-l _da 4A Re~gião a incumbência
promover 1 egi s ,-a_.ti va:.
SEÇÃO II
os
demais
atos necessários à
Quanto à. consti tuci on~\i"d?~.d~.
exec~ção da lei projetada, inOas At~ibuições do
fazer,
cluslve a_ especialização de nenhuma observaç5o a
Congresso Nacional
varas ( art_. 3~), determ1 na que seja quanto à inlciatfva, seja
~ ~ -· ~ ~ -~-. ·- "' ~ ... -......,....
~ .~-,. ·as despesas necessárias à exe- ~uanto à matéria. A compete~
para legislar sobré o áScução· Q_a _1 e i_ .Rrop_osta c_orr-am à cia
Art~~
49: E da cCiinpetêncí a- ao
da
conta
,
das
:_
dotaçõe-s sunto é, i rtdi scut i ve l mente
Congresso Nac1onal:
orçamentar i as
consi gna·das
à União, a infciãtivã é, privaTrlbu~
..,Justiça Fed,eral
de
primeiro tivamente, do _s_up~r_ior
I
- resolver definitivamente
nal
de Vustiça (~rt. 6i. _c/c·.
grau_ (art 42).
.
sobre ·t~atados,
acordOs
o~
_art !;)6, _II_,_ "d~';-CF).
atos
internacionais q~e acarAs medidas propostas são amretem encargos ou comprorili Ssos plamente
justificadãs _na
ex-- Nada_-ª- obJetar,
fantt:i~ffi.
,.gravc-;sos
ao_
pat-rln-iõnio -_pÇ>s_icção __ de
Moti_yo_s, Sa_lienta- que respeita à JUridicjdade
nacional.
··
se a crescente demanda à
Jus- à técn1ca Jegisl?iiva_.
'
tiça
Federal 'e o reduzido o
Igua
1
rilen"-te
.
q~a-nto
..
;·~
~-bi to~
· · · · · · · ·· · · · · · • ·- · ·-~ ,..__.. ___, -~~--~--número de ,Ju.ízes Federa is, com
contrá-o
conseqüente acúmulo Qe_fei- nenhum obstáco·l o__ Ao
a Justiça deve e_s.tar- bemtos e a 1 enta prestação j ur ns- rio,
PARECERES
,dici.onal
dele
decorrente. aparelhada para que haja _eficiente
e ráp1da prestação juExemplifica-se com o_dado co~
i~os
PARECER NQ 377, DE 1990
lhiçlo no mês de ju_nl':'lo-_de 1.989, risdicional, sem o que
se
torna
a justi(;.a. O
quando 55.161 processos
foram síve1
emperramento
da
máquíha
_Da Comissão de constitui- distribuídos às_ diferentes va- judic·íáriaJ a moroSidaóe na
ex i_stentes
naque 1a
çao e Uustiça e Cidadant2 ras
decisão .dos feitos,_ tudo i'sSo,
sobre o Projeto de Let da seccional. E a.crecenta-se;
··al iad_o
a outros ·fatoreS, pode
Câmara nQ 80, de 1990 (nQ
levar a instituição a-o Oe~_cré3.681-B,
de
1989,
na
"Ademais, em virtude d.a cria- dit_o,
pe_los prejuízps qu_e--aor1gem), que tntroduz modi- ção de cinco novas varas - nat
d
·
Estada·;
pela -L~ i. n~ carre a.? __st;n::.'ie.~ad~.;
,;
ficação na estrutura orga- quele
nizacional da 4a Região da 7. 583/8~ e por- força c;to_ seu Isto
po'sto·,_ op-inamos pela
Uust;ça Federal, da compe- art=- 4 , que permite a trans- constituci_çna.1idad_é_, jur1dicitência ao respectivo Tribu- ferencia das V<::~_ras l_ocaUzactas· cft.ade, p~la boa tecnica 1e_g1snal Regional b. e determina· na sede de .um município Para lativa do Projeto de Lei da
outras providencias.
outro (ve:tras móveis), _e visan- câmara n)2 80, de 1990~ e no
do
agilizar ·a at1vidade judi- mér1to, por-Sua aprovaç?o._~
Re1ator:'Senador Mareio Lacante, o Con~elho de
Justiça~ sal·a -daS ·comTS.S_õ_e_s ___ 22 d_e, nocarda
·
Federal, med1ante P.rovímento~. _I vembr-o Oe 1990_. -- ê.id--_Sabóia ·
t~a~sferiu,
em
carater
_
prov1- de carvalho - Mareio LaCerda.
Vem a exame deste colegiado o
para o município de u- -Relator- José Paulo 8iso1 Projeto de Lei
da
Câmara n~ sor-10,
ao.
de 1990
(n.o. 3.681-B,· de ruguaiana a sede _ç;!_a 13~ Vara e Roberto campos ---;-Pr9S1der'rte·
1989, na origem) que "introduz para o de Sa~to_ Angelo, a 14A Ozfel car_neir_o- A-fonso SanCho
lnst~ladas,
1niAntônio __ LUiz Maya- t:ha.Q.as
modificação na estrutura orga-· V~ra, ambas
Rodrigues- Ant9nio __ Alv~s_ nizacional
da
4a
Região dat· c1a~mente, na cap1ta1.
·
Maurício Corrêa - Jutahy- MãgBUustiça Federal. & competên-~
Todavi.a,
Com o gránde volume lhães --sev·e_ro Gomes.
cta ao respectivo rribunal Re-·
de
feitos
existentes
nas
varas
gional,
e
determina • outra-=
da capital, faz_-se mister proPARECER NO 378, DE 1990
providências". A prooosta foi
posterior
encaminhada pelo Exm~ Sr. Pre-' ceder ao retorno _ e
instalação
das
13a
e
1·4A
Varas
(Da Comissão o-; r-~;tora)
s1dente do
Superior _Tr1b_un_a1
desde que
de
Justiça e
do Conselho de Pa\a Por~_Alegre,
--~eJ_ª-m
dlS_tante_s
da_
capital
err
Redação final do Projeto
vustiça Federal, com a
MenSaraz~o dos __ eftcien:t;e_s ~serviços
de Resolução no 58,
de
gem n.o. 1/89-STJ, de 18 de sej
ud
1
cantes
prestados
a
éomun
1
1990.
tembro de 1 989 .
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A Comissão Diretora apresenta

a redação final do Projeto de
Resolução nA 58 de 1990, que
revoga o art. 370 do Regimento

Interno do Senado Federal.

Sala de Reuniões da Comissão.

22 de novembro de 1990. Iram
Saraiva, Presidente
- Po~eu
de Sousa, Relator
- Antônio
Luiz Maya- Aureo Mello.
ANEXO AO PARECER

N.Q_ 378,- DE 1990

Faço saber qUe o Senado Fede-

ral aprovou, e eu,
,
Preslden~e.
nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N~

DE 1990

Revoga o art. 370 do Regimento Interno do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É revogado o art. 370
do Regimento Interno do Senado
Federal .
Art.
2~ Esta resolução entra
em Vigor na data
de
sua
pub 1 i cação.

.

PARECER NO 379, DE 1990

Da Comissão de Constitui-

ção,

~ustiça
e Cidadan1a,
sobre c Projeto de Decreto
Legislativo nc 12, de 1986,
t~ue 11 Dispõe sobre a autorização ao Presidente da República para ausentar-se do
Pais no periodo compreendido entre 1c de julho de

1986 a

31

de

1987 1
e
11
prov1dências

janeiro

da

de

outras

•

A

aprovação

análise em

do

nada

projeto

err,

alteraria

a

eficácia e abrangência do decreto legislativo que se propõe alterar, porque as normas

neste contidas já se exauriram
no tempo.
·

Diante dessa situação, somos
pela prejudicial idade da matéria,
a ser delcarada nos termos do art. 48, n~ 12, do Regimento Interno.
Sala das Comissões. 22 de novembro de 1990. Cid Sabóia
de Carvalho, Presidente- ATenso Sancho, Relator- Mauricio Corrêa- Wilson Martins~
-Roberto Campos - Chagas Rodri~es
- Uosé Paulo Btsol - An~
tõnro Alves -- Antônio L.uiz
Maya - oziel carneiro - ~utahy
Ma~alhã~s - Severo Gomes.

cobrada proporcionalmente ao
número de meses ainda faltantes
para
completar
o

exercício.

§ 2~ o lançamento e arrecadação da taxa pela Diretoria da
Fazenda,
não presume deferimento e autorização para funcionamento expedido pela Comissão de __ Vistoria,
Po1 i c iamenta e_ zpneamento (COVIPOZ)

Art.
89.
o funcionamento do
estabelecimento_ sem a
respectiva 1 i cença ou c_om i nf ração
ao arti9o anterior implica na
aplicaçao- de multa de 100%
(cem por cento)
do valor da
taxa.
-

Parágrafo único. A reincidência na mesma infração, sujeita
o
infrator_ ao_ dobro da multa
prevista neste artigo, podendo
o
estabeleciment~
ser fechado
PARECER NO 380, DE 1990
se a regularização não se der
(trinta) dias na forma
Da Comissão de ConstitUi- em 30
ção e ~usti1a e Cidadania regulamentar."
4
O recurso extraordinário foi
~~b~so 0 (O~ i~T~ 0n~s;~o~~ ~B interposto_
em 15 de fevereiro
1990, P/MC, na origem) do
de
1989, com fundame~to exccuSenhor. Presidente do Supresivamente
na
alínea a do permo Tribunal f~deral, encaminhando ao Senado Federal missivo constitucional da épocõpla do acórdão proferido ca, fazendo ale~ação de ofensa
§ 2~, da Lei
pelo Supremo Tribunal Fede- ao artigo 145,
ral
nos autos do Recurso Máxima em vigor (ou artigo 18,
2~. da Carta anterior) e de
Extraordtnârio nQ --120.391- §
9, que declarou a inconsti- di screpânc_i a frente à Súmu 1 a
595.
. Referido
disposi tive
tucionalidade dos artigos
84
e
89,
da
Lei
na constitucional diz que "as tanão poderão t_e_r base de
2-.454/77, do Município de xas
São Caetano do Sul, Estado cálculo própria de imposto".
de São Paulo.
A ementa do acórdão está
Nabor sim redigida:
Relator: Senador
úúnior.
"Taxa de 1 i cenci amento de
funci o_namento-,
cobrada
à
Pelo Ofício
"S"
n.r< 46, de
razão
de mett:"o quadrado de
1990, (n.r.. 104/90-P/MC,
de 19
área-construída
ou
oCUpada.
de
setembro
de
1990,
na
Base de cálculo que apreorigem), o Senhor Presidente
senta
identidade proibida
do
Supremo Trfbunal
Federal
com
a
do
imposto predial
encaminha a esta_ Casa. para os
(
RE.
11
O ..327,
RE
11 . 735,
fins
previstos no inciso X do
ERE 115 .(?83,)
artigo 52 da Constituição Federal, cópia do acórdão profeRecurso
_ extraordinário
rid"o ·por ·aquela Corte nos auprovi_do pará __ restabeleCer a
tos de Recurso Ex:traord.inário
sentença que julgar proceh~ 120.391_-9, que
declaro(.!_ a
dente a ação·anulat6ria de
inconstitucionalidade dos arlançamento e declarar intigos 84- e 89--da Lei n~ 2.454,
conS_tltücfóna1S os artfgos
de 17 de outubro de 1977, do
84 e 89 da Lei n~ 2.454-77,
Muni c i Pi o de São Caetano do_
do Municíp-io de São Caetado
Sul, Estado de São Paulo.
do Su_l -- SP "_.

Relator: Senador A~onso Sancho
"!"rata-se de proposição que
v1sa a revogar 0 art.
3Q do
Decreto_ Legislativo_ n~ 12, de
198_6·e a'estabelecer que durante
o periodo autorizado
para a ausência do Pres_idente
da República pOr a·quele diploma legal, deverá ele comunicar,
previamente, às duas casas do Congresso Nacional
os
países a
serem visitados 0
prazo e as razões da ausênCia
do Brasil. Consoante esclarece
o i 1 ustre autor d_o projeto,
Senador Nelson Carneiro, objeAo ofício,
além do acórdão,
t1va a medida dissipar dúVrdas foram anexadas cópias da verdlante do
texto do referido são do registro taquigráfico
Decreto Legislativo nSI. 12,
de do--julgamento e da -lei
cujos
1986.
__
.. -._art_ i gos
84
e
89
foram
A matéria,
em face do_Jongo impugnados._ Referidos__ artigos
per lodo de tempo transcorrldo,
têm a seguinte redação:
passou a não ter mais objeto.
"Art ~ ___ -s4-. A taxa é dEwi da de·
Realmente,
oconteúdo confocmidade com a tabela n~ 4
temático da proposição e
os (gUatro)
constãnte desta lei.-·
seus efeitos se exauriram após nao podendo s-er inferi ar a ume.
o decurso do prazo da autori- unidade fiscal, -anual.
zação conferido pelo
citado
Decreto Legislativo n
12, de
§ 1ll.- A- 1 icença de que trata o
1986, ou seja, em 31 de janei- presente artigo; em se tratanro de 1987.
do de 1n{c1o_ da ativid_ade, é

!á

Sábado 24

as-

É o relatório.
Nos termOs- do. 1rici sb" X do artigo 52 da ConstjtLiição: em vigor, compete privativamente ao
senado Federa 1 •
"suspênc::ler a
execuçãO, no todo em parte. de
lei declarada inconstitucional
por decisãó def'i'"i1i tiva do Supremo Tribunal Federal"._ E segundo dispõe o inciso III _do
artigo 1Q1 do- Regimento Interno desta casa, compete a este
_Col~giado apresentar o reSpectivo_ projeto de resolucão. Eso:tabel~Çe, ainda. o art.igo __ 387
do mesmo Regimento Que a peÇa

Sábado 24
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inicial do processo de suspen-

são seja instruida "com o tex ..
to da lei ou decreto cuja exe~

cução

se

deva

suspender, do

acórdão do ·Supremo Tribunal
Federal,
do
Parecer
do
Rrocurador-Geral da República

e

da

versão

do

registro

taquigráfico do julgamento".
Tais requisitos foram cumpri-

dos

e

o

parecer

da

Procuradoria-Geral da República foi transcrito, na íntegra,
no
relatório
do
Ministro

Octávio Gallotti

(fls.- 3/7, da

versão
do
_
registro
taquigráfico do julgamento.)
A decisão do -supremo T r i buMã 1

Federal

deve ser definitiva
52,
X,
C.F.) e tomada
por maioria absoluta de seus
(a~t.

membros,

(art.

97,

C.

F.).

A

exigência de quorum foi
cumpria~
e quanto a isso re~ls
tram o acórdão que a
dec1são
foi
unânime _e a ata que estiveram presentes e votaram nove
dos onze membros do Tribunal.
Quanto ao outro aspecto não há
informação nos autos, mas informações colhidas junto ao
Supremo Tribunal
Federal dão
conta de que a decisão proferida em 30 de maio de 1990,
foi
publicada no Diário
da
~ustiça de
3-8-90, e já transitou em julgado.
Ali ás.
e
norma do STF só fazer a comunicação após o trânsito em
julgado (art. 178 do RI/STF)
Isto posto, entendendo estarem satisfeitos os requisitos
constitucionais e regimentais,
proponho o seguinte

Novembro di: 1990--
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O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de sam ser c-onsiderados ra:zoáve is
Sousa) - o Expediente-·, ido vai e compatíveis com a expressão
à---pu_bl-icação.
··
eco._nômica. ROl ítica e cult_ural
do nosso Pais.
.
Do Expedi ente_- 1 i do, co-nstam
Muitas são as razões do baixo
os pr~jeto~ de decreto
legisdo
e_sporte
lativo n 2
91
e 92, de 1990, desempenho
Dentre as prinCique por se tratarem de maté~ nacional.
rias referentes a ates inte~ pals, por mais paradoxal_ que
nacionais,
em Obediência ao possa parecer, talvez não esart.
376, C, do Regi menta -I n~ teja a condição pr-ecária . proterno, terão 1 perante a Cernis~ porcionada
pela
pobreza
são de _Relações Exteriores ·e nacional. Entre as causas mais
Defesa Naciºna1,
o prazo de importantes, certamente, estão
cinco -dias para recebimento de a incrivel desorganização ademendas, após o oue a referida ministrativa, o amadQrismO e a
. comissão
terá qui-nze di as, miopia de. muitos dirigentes
prorrogáveis por igual
per-lo- que não conseguem dotar o mundo,
para
opinar
sobre a do esportivo brasileiro de uma
funcional
-ematéria. findo esse prazo. sem estrutura
parecer, as proposições entra- eTi ciente.
rão na ordem do dia nos termos
O Brasil, mesmo na suà difído artigo 172, II, C, do Regimento Interno.
- _cil _condição de país em desenvolvimento,
pode obter do_ esO SR. PRESIDENTE (Pompeu de porte resultados bem mais exSousa) - "F""óram encami rihados _à_ pressivos que_ os atuaís. Para
publ icação__ pareceres da Comis- isso.__. basta ·que se estruture
são de Constituição, Justiça e mais adequadamente e forneça
Cidadania que concluem favora- aos seus atletas as mínimas
velmente ao Projeto de Lei
da condi~ões para aprimorar suas
Câmara n.sr.--·ao. de 1990, e pela aptidoes esoortivas. Ora,
sob
ú 1 t "i mO aspecto, se o Esapresenta~ãO d6--Projeto de Re- es.te
tado não pode subvencionar a
sol uc;ão n__ 64. de 1990_.
aqu 1 si ção dos me 1 h ores equ ·i paAs propos i ç_Çíes fi carão sobre mentes esgo_rtivos, ~e_ja-rrl eles
a mesa, durante-~inco sessões nacinnais ou estrangeiros, que
ordinárias,
para recebimento pelo menos _não dificulte ou
dé- emenõas. nos termos do art. até mesmo· i nvi ab_i J i ze_ o acesso
235,
II, O e F, do Regimento dos atletas_a esses instrumenInterno, respectivamente.
tos-~
através da imposição de
tributo, na sua 1mportaçao;

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Art.- 3~ Revogam-se as disposições em contrário.

Nesse sentido é que apresenSousa) -Sobre a mesa, projeto
de lei que será lido pelo Sr. tamos o pr-ojeto -em epígrafe,
Primeiro Secretário.
que visa preçipuamente remover
os empecilhos
representados
pelos tributos
incidentes na
É___ l id~ o seguinte
importação para a aquisi~o
dos instrumentos mais m.odernos
PROJETO DE LEI DO SENADO
NQ 216, DE 1990
e mais eficientes
para
a
prática desportiva.
Concede isenção do imposto de importação a equipa- De observar-se que o projeto
mentos e materiais despor- apena_s revi$ora a isenção antivos,
nas condições que tes concedlda pelo revogado·
art. 13 da Leí n~ 7.752/89 aos
menciona.
equipamentos e ma ter· i a is desO Congresso Nacional decreta: portivos, sem similares nacio-nais em qualidade e demãiS ca-Art.
1~
É concedida is-enção racterísticas, adquiridos por
do Imposto de Importação aos peSsoa jurídica de natureza
. equipamentoS e materiais des- desportiva para uso próprio .
portivos, sem similares nacio~
Por ser medida de absoluta
nais em qualidade e demais caimorescindível
para
racterf-sticas, adquiridos por justi--ça,
pessoa jurídica· de natureza que o esporte brasileiro_possa
desportiva, para uso próprio. ocu_p.ar no cenár__; o __ i nternaci anal
o
lugar qoe naturalmente
lhe Pertence,
solicitamos o
Art, 2~ Esta Lei entra em vi- apejo de nossos ilustres pares
gor na data de sua pub l i ca·ção. para a aprovaçã_o do- proj etc. ---

Sã 1 a das Com i ssões _, 22 de novembro de 1990. - ~Cid Sabóia

Art.
3Q Revogam-se as dispoSa 1 a
das Sessões, 23 de no-sições em contrário.
vembro de 1990. Senador Odacir

PROJETO DE RESOLOÇÃO
N~

64 DE 1990

Suspende

a

execução dos
Lei nc
2.454, de 1977, do Município de São Caetano do Sul,
Estado de São Paulo.
artigos 84 e 89 da

O Senado- Federal resolve:
Art.
1~ Fica suspensa a execução dos artigos 84 e 89 da
Lei n~ 2.454, de 17 de outubro
de 1977, do Município de São
Caetano do su-1, Estado áe São
Paulo.
Art.
2~ Esta Resolução entra
em vigor na data
de
sua
publicação.

de Carvalho, Presidente - Nabor úúnior. Relator -_Mauricio
Corrêa - Ronaldo Aragao - Mansueto de ~avor- Wilson Marttns - Uutahy Magalhã~s - Antônio Luiz Maya
-uose Paulo
BiSQl - Odacir Soares- Chagas
Rodrigues - oziel
Carneiro
Antên1o Alves.

.

.

.

'-'usti'ficação

Soares.

(À
Comissão de Assuntos
Económicos - _Dec_fsã_o
sobejamen.te conheci_da a aTerminativa.)
canhada performance do Brasil
no
-camp-o
esportivo
O. _S.R. PRESIDENTE (Pompeu de
1nternacional.
Efetiva·mente, Sousa)- O projeto 11do- será
não tem o esporte brasileiro p~blicado e remetido à comfsconseguido resultados aue oos- sao competente.
É
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Há oradores inscritos.

Concedo

a

palavra

ao nobre

senador Jutahy Magalhães.

O SR. uUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA.

Pronuncia

discurso.)

o

seguinte

Sr. Presidente,

Srs. Senadores, enquanto aguardo um trabalho que apre-

sentarei analisando as respOstas que recebi dos requerimentos de informações que encami-

nhei

ao

Poder

Executivo,

a

respeito das negociações do
Brasil com o Iraque- conside-ro sérios os requerimentos que
fiz

e mais sérias alQumas das

respostas que recebi
apresento um projeto de decreto

legislativo, pedindo que o senado determine uma auditoria
do Tribunal de Contas da União
a
respeito de contas dO 13anco
dQ Brasil com a empresa Mendes
Júnior.

Sr.
Presidente, farei alguns
comentários sobre o atual momento polftico.
Lendo os jornais de hoje, to-'
m~i conhecimen~o da
preocupaçao do Governo em estabelecer
uma ma i.or i a no Senado e na Cãmara Federal, mais especificamente no Senado Federal.
Que~
rem fazer do Senado uma Casa
governista, querem fazer do
senado uma Casa subordinada
aos i _n_teresses do Presidente
da República.
Não sei
se a
ma i o r i a dos Srs. sena-do-r·es irá
se submeter a essa vontade.
Nós, aqui,
temos uma praxe,
uma norma que foi sempre seguida, a de que ao partido
majoritário compete indicar o
candidato à Presidência
do
Senado.
Foi
1 evantada uma
questão de ordem pelo Sr. Senador Cid Sabóia de -Carvalho,
e a Mesa, até o mome-ritO, não a
respondeu. Estamos aguardando,
ansiosamente,
a resposta da
Mesa a essa questão de ordem.
Considera, Sr. P-residente, que
essa matéria merece a atenção
e uma análise profunda de to-dos os Srs. senadores. os jornais de hoje noticiam- eu li,
ligeiramente,
o Co~reio
Braziliense- que eles imaginam estabelecer uma maioria de
35 Srs. Senadores. Portanto,
ficariam com mais do que os
vinte e três ou vinte e
cinco
membros do PMDB. E, então, daria para reivindicarem.
Ontem, o Senador Mário Covas.
em aparte ao discurso do Senador Cid Sabóia de Carvalho,
mostrou a diferença entre a
composição de um bloco .e a manifestação partidária, em respeito à hierarquia numérica da
parte daqueles partidos que
indicariam componentes para a
formação da Mesa. Ora, sr.
Presidente,
seria uma falácia
criar-se aqui
um bloco para
indicar os membros da Mesa
Diretora. O perigo, Sr. Presi-.

dente,
é que pela primeira
vez, no Senado, um ato desses
iria criar uma oposição à Mesa
do ~enado,
e
não apenas ao
Governo,
V._ Ex.a. pode imagina r
o que será o Senado com uma
oposição determinada à sua Mesa, o que poderá ocorrer com
os trabalhos legislativos; com
-essa oposição que eu pessoalmente me disponho a fazer. E
não apenas eu,
pois a_credi to
que _muitos membros do PMDB, do
PSDB e de outro_s parti dos· te-r iam óbr i gação de fazer. Por
isso, Sr,-- Presidente,
1amento
estar lendo essas notícias,
quando, aqui,
deverfamos dar
os· passos iniciai_s para a cam-posição norma 1 que_. de do is em
dois an_os,
fazemos para a eleição da Mesa.

O
Sr.
Mauro
Benev t des Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Con-

cedo o aparte a V.

ExA

O Sr. Mauro Benevides - Nobre
Senaaor Jutahy Maga 1 hães, _pr-imeiro,
desejo_ comunicar_ a V.
ExA que, possivelmente na próxima terça-feira,
o Líder do
PMDB nesta casa, o nobre Senador Ronah Ti t_o ~ que somente
na madrugada de hoje, na minha
companhia e na do Senador Ruy
Bacelar, retornou a Brasília;
fará pronunciamento .a na 1 1 sand_o
a poSs1bí 1_idade de estruturação de um bloco partidário no'
senado Federal . Numa troca de
idéias- que mantivemos e pelo
fatô de __ p meu nome es_t_ar senc;:lo
cogitado
para uma pretensa
candidatura
no âmbito do
PMDB
em disput'a saluter e
fraterna com o eminente Senador Márcio Lace~da, QUe também
pleiteia a Presidência,
pelos
méritos que possui essa indicação, tenho prati_camente me
mantido si lente no de_bate em
torno d~ formação do bloco
partidário.
Recordo a V. Ex~
que, durante a Assembléia Nacional ConStituinte, quando se
concebeu a introduçã~_da norma
constitucional para viabili2ar
o bloco, norma que se inspirou
naqi.Jel e agrupament.o pa_r l amentar denominado Centr.ão, o ilustre Presidente desta casa
f01 autor de pedido _de destaque para a
rejeição daquela
proposta. v. Ex~. que foi
um
dos mais assíduos,
senão o
mais assíduo constituinte nos
trabalhos da nossa Assembléia,
deve recordar-se de que o se-nador Nelson Carneiro obteve
para o seu requerimento 272
votos.
Mas, como o quorum era
re}ativamente precário na, ocasiao, faltaram ·o i to votos apenas para que nós inadmftíssemos a inclusão do dispositivo
do bloco partidário no projeto
de_~ªrta elaborado pela Assembléia Nacional
Constituinte.
Isso pode oferecer, perfeitamente, uma dimensão do que,
naqüele
momento,
significou

Sábado 24

uma reação vigorosa do_s_ constituintes a essa modificação
que se introduz-; u na Lei Magna
brasileira.
E,
ness~~
Qoi.s.
dias, ·os conta tos que temos
estabeleci do, nest.a. Casa._ conta tos naturais de trocas_ de
idéias entre companheiroS de
todos os partidos,
sentimos
que há uma identificação nessa
recusa, ao processo caracterizadamente subversivo que se
deseja a dotar no Senado. Subversivo porque vamos subverter
um processo q-ue tem si do até
aqui
irrepreensivelmente seguido .na composição de todas
as Mesas. O articulador político do Governo, o nossq~---groi
nente Colega Sen~dor Jarbas
Passarinho, que j a ocup_ou a
Presidência do Senado Federal,
QUando cumpriu exemplar admin1stração,
o Senador Jarbas
Passarinho, repito,
elegeu-se
Presidente _do ~seaacto dentro
dessa ·tradição,
dentro- desse
critério, e Compôs umª Mesa
eclética, respeitada pela proporcionalidade Oos partidos.
Não ouvi a._inda nenhuma decl aração do SenaQor Jarbas Passarinho, que refletisse o- seu
pensamento pessc;fa 1 em tOrno da
formação do _blOco.
Mas nós,
que conhééemos a sua coerência, não acreditamos que S.
ExA possa realmente nulifica\
tudo aquilo que-representou a
sua vinculação a uma tese da
qual
fbi
beneficíáriO
ao
eleger-se mereci damerite Pres·idente do Senado Federal . Portan~o. vamos assistir a sucessivos debates. antes mesmo da
decisão do Presidente Nelson
Carneiro, que está sendo -aguardada com a ma-ior ansJeda_de, respondendo a consu 1 t? doSenador Cid Sabôia de carvalho, Presidente da Comissão de
Constituição,
--Justiça
e
Cidadania. Mas, já na próxima
semana, num pronunciamento po1 í ti co nesta Casa, o Senador
Ronan iito, pelo que me tran~
mitiu no trajeto dessa vi_agem
que empreendemos até a manhã
de hoje, retornando da Parafba. vai exatamente definir, do
ponto __ de vfsta partidário a
nOssa posiÇào e o nosso comportamento, e,
sobretudo, apontar aqueles ~e eStãO te~
tando impor uma despropos i táõã
radicalização,
no âmbito do
Senado Feõeral. o que está embutido- nessa proposta é. exata..:
mente um processo de confronto
radicalizado nesta Casa, ·que,
defendendo as suas prerrogativas, a sua soberania e a independência dos Poderes,
jamÇ'lrs
cr1ou _dificuldades à governabilidade do Pafs.
Então,
no
pr6pri o instante em que se deseja c-onStituir um bloco vinculado a -~utros Poderes, que
pretenda até influir na campos i ç"ão in-terna da Casa, da sua
Mesa, das suas comissões,
realmente tem-se de abranger as
figuras
mais
responsáveis,
porque,
no exercício de lide-
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ranças desta Casa, deverão refletir sobre o encaminhamento
que se possa dar a essa perspectiva do bloco_ partidário. O
PMDB, nobre Senador Jutah_y Magalhãe_s,
falará,
na próxima
terça-feira, pela voz do §eu
próprio líder,
embora ontem,
com as credenciais que possui,
o Senador Cid Sabóia de Carvalho, pelo que sei, prendeu a
atenção da Ca_sa com a primeira
e incisiva manifestação contra
a ·descabida inovação no Senqdo
Federa 1 •

ID

o
sr.
Chagas Rodrigues
Permí te-me V, Ex~ um. aparte,
hobre
Senador J~tphy Maga1 hães?
O
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Oposição, A Mesa do Senado tem
deveres previstos no Regimento

e na Constituição, sobretudo o

de zelar pela 1ndependência-·oa

casa,

pelo

decoro

da

Casa.

SR. úUTAHY MAGALHÃES- Com Ouem quer que esteja na Presi-

todo o prazer, ouço
nobre
Senador
Rodrigues.

v.

Ex~.
dência não pode estar a serViChagas ço
_da
Oposlção
nem
da
Situação. Ao sentar-se nesta

.
Cadeira__ Presidencial, o Senao sr. Chagas Rodrigues- se-, dor magistrado tem que abadenadar Uutahy Magalhães, este é c~r ri~oros~ment~ à Constitui-

um

assunto

não

apenas çao,, as le1s e a lei

políi:ico'""partidário; ê um

sunto

as-

que e o Regfmento.

1nte~na,

Este

e

o

de ma i o r
importância, meL,J pensament9. Ser i a profunporque diz respeito a
própria damente lamentavel que o --GoO SR. JUTAHY MAGALHÃES - Te- organi zaçã:;>
fundamenta 1
do ver no se 1 nteressass~ n9 sennho certeza, Senador Mauro Be_- Pais,
as
instituições tfdo de ter na Pr:-e:5?id~nc1-a da
nevides, que a palavra_do PMDB demo.crãt_iças__ do Pafs.
Temos Me~a um _correl1g1on~rio,
um
será ouvida nesta Casa, e oue, uma Constituição que assegura am1 QO:
um defensor da
sua
certamente,
será palavra do a uma independêncfa e harmonia pol1t1ca.
Esse pensamento de
bom-senso.
dos Poderes. Não é por _acas_o V.- Ex li foi esposado por mim,
que a palavra independência O!:_ltem. Ontem, _fiz uma declaraNão podemos levar o Senado a vem antes.
I.ndepen.démcip.
e çao, ~ que sa1u r:"O Uorna_l
de
essa radi.calização ·a que V. harmonia,
porque a.nde não _há Bras 11 f a de
hoJe,
2S
-de
ExA se refere. Esta Casa sem- independência não há _harmonia· novembro. Ler-ei apenas um pepre primou por ~m tratamento, há subor'dinação_.
De modo que qu~no trecho,
pois já estou
eu poderia até chamar Um tra- devemos,
em primeiro ·lugar, ate abus~ndo da generosidade
tamen_to ameno, cord"ial,
entre respeitá-las. Nós, aQui, de um de V. Ex_, __________ _
seus membros.
Não podemos e modo geral, não temos o direiO SR. JUTAHY MAGALHÃES - Abnem temos o dtretto, ao encer- to,
dada a natureza do_regime
rar este período, de pregarar _ou do sistema de governo, como solutamente,
Senador, é
um
o outro,_ numa época em que os outros dizem, de impor nomes pra:zer!
ventos soprarão muito tartes ao Executivo. O Congresso Nase formos todos levados a essa cional, como tal, bem como o
O sr. Chagas Rodrigues radica 1 f·zação.
E não será uma Se_nado Federa 1 , não impõe nem
radicalização
exclusivamente deve
Outro Senador_ oposicio.i.mgor _ nomes
par a o
com os atas do Governo. Será, ministério. Assim, não podemos
nista, Chagas Rodrigues, do
para_ mim, plor, a radicaliza- iQUalmente admitir interferênPSDB do Piauí, acha que a
formação des_se bloco.-~ para
ção dentro desta Casa: nas co- Cla do Poder Executivo na commissões,
no
_ P 1enár 'i o, posição da Mesa do Senado._ Veffns de conquista de cargos,
acarretará,
além do
diuturnamente. Cada um de nós, jo, com satisfação, que,
mais
aqui, vai ter que lutar para uma vez,
fortalecimento da oposição
o meu pensamento se
mostrar
o
erro
que
foi ha~moniza com o de V. ExA Bloao Gov_erno, a c r i ação, pe 1 a
cometido. Mas tenho esperança, co parlamentar; bloco de parprimeira vez no Senado, de
como V. Ex~. na ação do Minis- tidos, isso existe e está preuma oposição à própria _Mesa
tro Jarbas Passarinho.
Diretora desta _Casa, "o que
visto na Constituição, no Reé gravfssimo, ·cto ponto de
gimento Interno. E é natural
Vimos o Líder, em exer~íCío, que os part.idos~ sem perderem
vista institucional".'
do Governo, Senador Ney Mara- a sua individualidade,
porque
De modo_ que af ficam, mais
nhão,
sempre lutando por essa precisam ser fortalecidos, se
causa
de
respeito
às unam em
defesa_
de
teses uma vez, o ffiE!U pensamento ·e- a
tradições.
comuns.
No Império, na Repú- minha solidariedade a V. Ex~.
blica, para defender o aboli- e_ o meu apelo- para que contiOntem,
infelizmente,
li nos cionismo,
para defender o di- nuemOs respeitando a indepen-jornais Que S.
Ex~
teria se vórcio, essas causas comuns, dência da casa. a Co~stitui
rendido a argumentos levados politicas,
sociais e econ6mi- ção,· as Leis e o Regimento
em um almoço na residência de cas, para defender _vma melhor Interno. O maior partido com
um colega -nosso. Espero que S. parttcipação dos trabalhadores representação nesta Casa, D
Exll ainda influencie para que ·'·na renda nacional, e assim por partido com maior Bancada no
seu pensamento prevaleça nos diante, as grandes teses, para Senado tem não apenas_ o direientendimentos que ainda ter?o a defesa da comunidade latino- to, mas o dever de indicar um
à altura para ser o
que ser realizados, isso por_- americana; que hoje já é um nome
que, Sr. Presidente, a :35 nós preceito çonst_itucional,
sur- presidente. A _Mesa não deve
podemos responder com 38; não giram
e
s_ur_gem
blocos ser de Oposição nem de Situase1 se 42 não poderão ser res-- partidários. Até parà apoiar o ção, mas deve ser uma Mesa com
pendi dos por 42, porque sere-- GoverhO _ oé
para
fazer-1 he representantes
de todas as
mos aqui apenas 81. Mas,_ se oposição:. Admite-s~ isso, como bancadas, para que continue a
defender
os
superiores
inteformos 1evadas a esse cong-1 o- se adrni te o di re1 to de um _ou
do
Senado
e
da
merado de partidos para a de- outro pàrtido não querer par- resses
cisão, vamos ver que será rriui- ticipar
de
nenhum
desses, República.
to semelhante: E lembrem-se de blocos. Mas, o que não_ se adgue o b-loco e do part-ido, não mfte, o que con!raria a tradi-· O SR. úUTAHY MAGALHÃES - ConEx 4 ,
e um bloco _. fndividual
dé: ção, a legisla·çao, a democra- corDo plenamente. com v.
senadores.
Então, essa sitUa- cia é a constituição de b1bcos que vem aqui co_nf i r mar o que
ção será rhuito parelha,
ftto. à revelia dos partidos, com disse sobre o perigo que havede uma ati t'ude dessas
e, de lado a lado. Quem obterá parlamentares que se filiam a r-i a
uma
m~loria? Veremos,
Entretanto, um bloco, do qual
não _faça. criar. pel_a primeira vez.
nao interessa buscar- esse tipo parte o -seu partido; na_o se oposição à Mesa do _Senado, o
que
seria
graviss~mo
__
para
os
de maioria, que já foi
ditada. pode o'rganizar um bloco apenas:
pelas•
urnas.
o partido para cón-qufstar a Presidência trabalhos desta Casa.
major;itário é o PMDB; 0 segun- do Senado. A Mesa go Sen~do •.. 0
Sr.
Odaci~
Soares do e o PFL; o terceiro -é 0 Sr,.
Presidente.
nao esta a
•
serviço nem de Governo nem de' Permite-me V. Exll um apart_e,
PSDB, e assim por diante.'

7390
nobre
lhães?
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Senador

Jutahy

Maga-

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Permitirei com todo prazer. A voz
de V.
ExA será, no momento,
multo adequada para este pronunciamento, pois representa,
nesta Casa, o PFL que, pelo
noticiado nos jornais, é o
Partido mais interessado nessa
questão.

-Então,

..

gostaria

palavra de V .. Ex_A
palmente, pedir

de

e,

ouvir a

princi-

de~culpas
à
Mesa porque ainda nao entrei
no meu discurso. Agradeço sen-

sibilizado a palavra do

Sena-

dor Chagas Rodrigues, que velo

corroborar não apenas o meu
pensamento, como também trazer
novos pontos à discussão dessa
questão-que considero das mais
graves . no momento, aqui no
plenário do Senado Fedêral.

Ouço. -com prazer, o Senador
Odacir Soares.

o Sr. Odacir soares - Queria
dizer· a v. Ex.a- e isto, a meu
ver, não Vai constituir nóvl~
dade, porque presumo que todos
conhecem a minha posição relativamente à questão - erimeiro, que pessoalmente nao compartilho da idéia que vem sendo debatida, principalmente na
imprensa. da formação de Bloco
Parlamentar Governista no Senado Federal . Acho que o Governo precisa exe~citar, com
plenitude, a sua
Liderança
nesta Casa,
Liderança do Governo, organizá-la, e estabelecer com essa Liderança uma
relação construtiva entre o
Poder
Executivo e o Poder
Legislativo. A minha p_osfÇão é
clara.
Do
ponto de vista
partidário-, até este momento,
não fui consultado. sobr:e se o
PFL deve ou não se integrar a
um
B1 oco
Par·l amentar
Governista. Se a qUéStão está
sendo discutida, isso está acontecendo da lider~nça para
fora e não para- dentro do
part1do. Mas ao mesmo temQÇ> em·
que tenho essa ·posição. creio
que a disc~ssão sobre a formação de um bloco parlamentar é
perfeitamente pertinente e se
8justa
às
· . práticaS
democráticas que temos exerci·tado, principalmente neste ano
d"e 1990. O R_egimento Interno
do Senado F_edera 1, elaborado
anteriormente ao Governo Caller, no ano passado, prevê a
formação de blocos parlamentares da Maior-ia ou da Minoria:
Presumir-se que,
fórmando-se
um bloco parlamentar da Maiori a, Permanecem as _ 1 i de ranças
partidárias, é uma ingenuidade •. é até desconh~cimento do
Regimento Interno, porque a
formação de um bloco. parlamentar da 'Maioria elimina â identidade dos outros partidos que
o integram. Na realidade, a
identidade dos partidos desa-
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·parece, porque _passa a existi r
a identiâ~de dg blo_co. os ·-fjãr·tidos que: i ntE;!_grarem o bl 6cõ
da Maioria ou da ~incria passam a _ser representado.s pe"l o
1 íder_ çfO bloco, sendo os·l i deres âe~ses partidos, na forma
do Re~imento, prefe·rencialmente Vlce-Jíderes, se forem escolh,i_d_os pelo _1 íder do bloco
parl'amentar·- da Maioria ou da
Minoria. Por_o_utro __ lÇ~.do,
também
ser i a
ingenuidade
presumir-se que se formaria um
bloco parlamentar para se--eleger a Mesa, porque esta é ·eieita pelo voto direto e secr-eto d.os_ integrantes do senado·:"-- FeC:iera_l __:_ 9 .blocó parlamentar regfstrarla uma chapa para
té-la eleita, _uma vez que a
eleição é gor vOto s~~r-e~·o.-_-_o
processo nao seria o mesmo nãs
com·; ?sões, onde o 1 f der dp
partido Ou o líder do bloco
pa_rlamentar da Maioria indicaria a sua-maiOria. Se o bloco
for majorf:tário, o líder indica a sua Maioria nesta ou naquela com1ssl6, ai, sim, assegurando, pelo fato de ser mai_oria n_a comissão, a e1eição do
pr~sidêht~
áa
comissão, -que
seria o essencial. o outro aS;.;
pecto impOrtante neSta discussão, a meu ver, é que a formação de um bloco parlamentar da
Majoria,_ hoje,
implicaria nO
fato de que o PMOB dei~aria de
ser o Partido
maj_oritário,
porque- o bloco parlamentar é
for~ªdo
pelos·- quantitativos
par·n-dárioS-. -- Ele não se inteQra pelos Membros do _Senado,
1 ndependentemente - dos
partidos. Os_ partidos se reúnem, por ex~mpio, na hipótese
de ter o PMDB 20 senadores e o
. PFl,
15,
Ao 1:odo são _35
senadores. Somar-se-iam,
teo-r]_camente, esses SenadoreS, ~ ôs
i nteg·ra6tes dé--cada parti' do-.
No final,
teríamos. aí, sim,
um
bloco --:-pa:rl-Oanrentar
da·
Maioria. Não se formaria um
bloco parlamentar -àá- Ma1oría
como decorrência da adesão individual de cada Senador a
esse bloco. Par·a 1 Sso; -.o GOverno j_â tem a L fderariçá do
Governó através da- ·qual ele
pode 1ndicar - também está -no
Regi mente Interno
a-queres
Que integram eSsa_Liderança do
Governo, pára o efeito não de
eleger comissões técniCas ou
de eleger a Mesa Direto~a, mas
para o ·fato -de ·se estabelecer
a ação política no Plenário do
Senado. Pe?SOalmente,
creio
que esta é uma discussão sa~lu
tar,
é uma
d-iscussão
democrática, -ê. uma discussão
até r.egirryental -.está no Regi;,._
menta ,
mas eu não se i se o
Governo
chegar.s;
aessa
- eonsecjüénc 1a, uma vez que -a
política é dinâmica, faz--se
nas - discussões.
faz-se -na
análise das reQraS que._ dispõem
sobre a ativ1dade politica,
que dispõem sobre o dia-a-dia
do Congresso, do Senaéo, do
Parlamento, enfim. De modo que
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deixo claro que, se eu ror::
consultado, a minha posição- e
no senti do d-e·-~oe não há_ necessidade de o Governo ter um
b 1 oco Rar 1 amet1tar m?j Clr i táf i'Ô~.~,
pois já tem a sua - 1 i derança
atjLli,
que preciSa ser-- eXercitada. prestigiada e instrumentalizada,
para
estabelecer
es~a-relação entre o Ex~c~tivo
e o- Legislativo, em todos' os
níveis. Quanto ao mais, devo
dizer que a diªcussão é legítima, democr-ática, Procedente
e válida.

O sR: PRESIDENTE-(Pompeu de
SOusa) - Nobre Senador Jutahy
Maga 1 hães,
a
Presidência
sente-se no difíç.i_l _dever--de
adverti-lo de que_ç_t~~o disponível regimentalmente-por V.
Ex.a ~~ se es_gotoi.J,
_
O SR. uUTAHY MAGALHÃES
AnteS de começar a análise a que
me re:!_~ri, no infcio.--:- . . , -,0 SR. PRESIDENTE ( Pom~-eu de
Sousa) Assim, v.
Ex
não
pode
pronunciar
-O
seu
discurso. Há duas h i pó teses-:
óU
V.
Exll o fará em óútra o,;
pbr.tun 1 da de' ou o encami r'lha ã
pub1 ícação .. Sinto-me no_ dev~r
de adverti-lo disso. e solicftar dos outros candidatos que
não o aparteiem ma~s. para qüe
v. Ex~ possa concluir essa sua
atuação nesta sessão.
O SR. uUTAHY MAGALHÃES- Eu.
Sf. Presidente. em primeiro
lugar, desejo agradecer ao Senador Odacir Soares; pe''fa palavra de consenso.
Regimentalmente, o bloco parlamentar está previsto, mas a
intenção para levar ~Ssé bloco
à conseqüência de indicação d~
Mesa é que não está previSta:
É esta a intenção que estamos
sentindo nas disçu~sões qu~ se
realizam entre membros do Senado e o próprio Presidente da
Repúb 1 i ca .- Pessoal mente. tehho
condições de admitir Que essas
notíci_as veiculadas pelos jornais
são _ver i di ca.s,
porque
tive a oportunidade_de eScutar
a opinião de um dos companhéíros de V. ExA e declarava-me
ele que ao Presidente da Repúbl 'ica deVer i' a ··co-mf::fet_ir i~dicar
ó - nome de um _amigo seu para
Presidente do senado Federal.
Estranho
essa posição, e,
como já_ fo_i ___dito _e repetido
aqui, a Mesa do Senado não é
oposição, nem Governo. é da
instituição -ela está em defesa da instituição, em defesa
da Constituição, em defesa das
leis e do Regimento.·
O Sr .. oqacir Soares- Acredito que o Presidente está sujeito a todas essas op-ini-ões ..
Mas, no final, Sua Excelência
vai decidir, também, com bom
senso.
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O SR.

~UTAHY

MAGALHÃES- V.

ExA tem_ razão. Vamos
os acontecimentos.

aguardar

permissão à Mesa para realizar

a

leitura de um requerimento e

de um projeto de

decreto

le-

gislativo que entendo não deva
protelar.

É o seguinte o teor do requer 1 menta _e do projeto de decreto legislativo: __ :
REQUERIMENTO N•

devedor:
Ministérto. da
Defesa do Iraque
valor: US$ 48 milhões

Sr. Presidente,-- já que não
vou poder fazer o pronuncia~
mente que desejava,
pediria

• DE 1990

credor: MendeS ~~nior
devedor:

Governo do Ira-

que

ti tuJo:
i ndeni zação
custos adicionais na ·

por

exee:uçã_o de__obras
vaiOr: US$ 417 milhões
cred_ores: _-di versor---_ regi stradas no Banco do Brasil

IV, da Constituição. e -tendo em vista o conteúdo das
respostas ao -ReQuerimento

devedores:
Mini st_éri o da
Defesa do l_raque,
Banco
Cen-t-ra 1 do I ra·que, Raf-i da i n
Bank e Somo s~ate Oil
Marketing Organization

Contas

US$ 13.185 mil;

Na conformidade do previ st:o no art. 71,
inciso

de Informações n~ 336/90,
requeiro que o Tribunal de
da

Ur.ião

rea11ze

inspeção
e
auditoria
contábil, financeira,
ope-

racional
e patrimonial nos
seguintes atas e ·contratos
celebrados pela administr,ação públ.ica:
·
1) As operações de compra
câmbio,
por parte do
Banco do Bras i 1 , rea 1 ;-zadas
com o propósito de incentivar a .exportação de b.ens e
serviços
produzidos
no
País, bem como os financiamentos concedidos pela ex~
Cacex com recursos do Finex
(Financiamento à
Exportação) e da Taxa de Expediente institufda pelo DecretoLei
n~ 1.416/75 obedeceram
a cláusulas uniformes capazes de assegurar isonomia
de tratamento a todos os
potenciais interessados? As
garantias oferecidas e demais c·l áusulas foram suficientes para resguardar o
patrimônio do Banco do Brasil
contra
eventuais
inadimplências?

de

2)
Os créditos abaixo
mencionados de que são titulares empresas prívadas
brasileiras estão acobertados
por alguma garantia
fornecida
por
órgão
oficial? Os mecanismos de
cOmpra de. câmbio adotadas
pelo·BancO do Brasil facultaram a receb_i menta das i mportãncias antes da sua efetiva quitação?

7 credor: Avibrás
devedor:
Iraq

t f tu 1 o:
tação

Central Bank of
Saques de. Expor-

valor: US$ 11 milhões
credor:
Engexco (trading
do grupo Engesa)

valores:

US$_47,647 mil:
US$

mil
e US$ 1.499
pectivamente

19.325

~il,

res-

títulos:
em aberto
Banco.-do Br-as i 1.

ti pb-~ -periOrmariCe -Bol'ldvalor: US$ 47,966,896.03

Payment

1'58,3~4,326.10

-ti-PO:- Retent i.on Bo-nd
valor: US$ 7,377,700.00
tipo:·

- l?roduç:;ão

Financiamento

-6) For~m-corretO~ os critérios adotados para avaliação dos _bens objeto do
contrato mencionado no item
4?
7) -0
COnselho Monetário
_ Nacional,
ao autorizar a
empresa Mendes Júnior a remeter para o exterior US$
18?

milhões

(CMM 109/89).

sem compensação_cqmbfal
em
ouro, adotou critérios Objetfvos e previamente fixados em norma regulamentar?
Este _é o_ requerjmento, Sr.
Presidente. Agora. pasSo.a ler
o Projeto de Decreto Legislativo:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N•.

As c_ober turas abaixo
relêicionadas,
concedidas
pelo I nst i tu to de Res_se_guros do B_ras i 1 _à empresa
_Mendes Júnior para realização de_ operações comerciais
no Iraque,
foram regularmente autor-; zadas e
ofere:cemogarantias idóneas capazes de _assegurar o patr_tmónio público:
_
c

valor: US$

5) Que motiyo~ estão a
justificar a _1nercia
da
instituição _oficial de cré-·
df_to eoi ajuizar os procedimentes cabíveis para co-brança deUS$ 190,938 mil
devidos e não pagos pela
Mendes Júnior (30-4-90) ao
Banco do Brasil?

no

3)

t 1po : Advance·
Bond
-
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à

valor: US$ 315,307,500.00
4)
O contrato denomina- do sa 1e _-and -1 ease -back ~
- assinado efu 6-6-86 entre a
subsidiár-ia
internacional
do
Banco
do
Bras i 1
(BB Leasing) e a Mendes Jú- nior,
a
titulo
de
"consolidação de
dividas
preexistentes" observou as
_normas regulamentares gara
a outorga de 11 financiamento·
à·"produção"?
·
A __ situação financeira da
empresa beneficiária recomendava
a
realização do
contrato? As garantias oferecidas são capazes de assegurar
integralmente
os
haveres de instituição oficial credora?

DE 1990

· -- SuJe·i' ta

à Prévia aprovação do Congresso Nacional
os
tratados, acordos . ou
ates
internacionats tendo
pçr objeto renegociar os
aJustes que menciona.

o

resolve:_

Congresso-

Naclonal

Art. _1 .2. Oua l qUer tratado,
acordo ou ato internacional
tendo por o~jeto renegociar
os comproml_ssos assumidos
em virtude do Acordo de Cooperação E_conómi ca e Técnica Brasil-Iraque (firmado
em Bagdá em 11 de maio de
-1977),
Acordo sóbre Transporte AéLeo erasil-Iraqúe
(concl_u1do _ em Brasília em
21 de janeiro de 1977},
Acordo sob_re Usos Paci fi cos
de EnerQia Nuclear (firmado
em Bagda em 5 de janeiro de
1 98_0) , Acordo de Cooperação
Cul.tural
e
Educacional
Brasil-Iraque (concluído em
Srasí 1 fa em 25 de março de
1982), bem como dos ajustes
executivos de.les decorren-tes,
serão submet 1 dos
à
prévia apr-ovação do Congresso Nacional, nos termos
do inc}so I do art. 49 da
Constituição.
Art.
2~ Este decreto legislativo entra em vigor na
-data de sua_publicação.
Art. _ 3~ São revogadas as
disposiçõeS em contrário.

Uusttficaçãc
-----Os recentes acontecimentos no Oriente Proóxinio le-·
varam o autor· da presente
iniciativa a
formular uma
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série de requerimentos de
informações com vistas a

esclarecer a natureza e o
conteúdo do-intercâmbio en-

cetado entre o Brasil e o
Iraque nas década·s de 70 e

so.

Das reSpostas fornecidas,

evidencia-se que o

erário,

a título de amparar e estimular operações externas de

empresas publicas e privadas. acabou por assumir elevados ónus financeiros,

se.ndo atualmente credor de
vultosos créditos- de solvência,
no
mfnimo,
duvidosa.

Qualquer que venha a ser
a solução encontrada no futuro para dirimir as pendências, entendemos que o

Congresso Nacional deve ser
previamente ouvido pols a
operação,
necessariamente,
envolverá a assunção de encar~os ou compromissos gravosos ao p&trimõn1o nacional
(art. 49,
inciso I,
.CF )C

Assim sendo,
o presente
projeto de decreto legislativo tem por-propósito afirmar, no plano infraconstitucional,
e especificamente no particular do re1 aci onamento Bras i 1-rraque,
a competência inde1egável
das casas Legislativas e
evitar que, no futuro,
obrigações e ónus venham a
ser assumidos sem o pleno
conhecimento da Nação.
Sr.
Presidente. este projeto
de decreto le9islativo e o requerimento sao baseados nas
respostas que recebi com a-documentação
toda comprovando
esses empréstimos e determinações do conselho monetário,
com todos os documentos oficiais Q~e me foram encaminnados
pelos diversos órgãos.
Comunico à Casa que, infelizmente não posso abordar a resposta de três setores: da Secretaria de Assuntos Es~raté
gico·s'!. -do
Ministério
da
Aeronautica e da Secretaria da
Presidência da República. porque são volumosas e de caráter
secreto~
Não posso abordar
aqui matéria secreta. Mas esses assuntos são decorrentes
de respostas que vou publicar
no Diário Oficial.
Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o meu pronunciamento era
especificando cada caso. ~os
trando o que -representa cada
item indagado e cada item respondido,_como renovarei
solici~ação de informações àqueles
itens que, no meu entendimento,
não
foram _respondi dos
satisfatoriamente. Lamento não
ter tido tempo para trazer
tais questões ao conhecimento
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e
debate desta Casa, porque
considero es~e assunto um dos
mais greves e também que muitos erros foram cometidos durante a negociação preexistente aos problemas atuais no
Golfo Pérsico.
sr.
Presidente, Srs. Senadores, transcrevo,
também,
nos
Ana i.s do Senado Federa 1 a correpondêrrci a- -qlle ·recebi da assessoria de Q_uestão Indígena
do INESC- Instituto de Estudos Sócio-Económicos, orA rara
Pi etri covsky, bem como um i-pforme _s__obre a
cri se que Vem
at-ingfndO o--Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia. Faço esta
transcrição na esperança de
QI.Je -o _nosso colega,
hoje Ministro, Carlos· Chiarelli, leve
em consideração o protesto dos
técnicos da area e, refletindo
sobre ele, dê uma solução mais
ad_equada à questão essencialmente téchlca.
_
"Brasília,

1990

9

de

novembro de

Prezado(a) Par 1 ementar:
Pela presente, informamos
V. ExA da grave crise que
ora
aflige a comunidade
acadêmico-científica do Estado da Bahia. Esta crise
se iniciou com_a exoneração
-·cto- antropó 1 ogo e professor
Pedro Agostinho da Silva da
Coordenação do Museu de Arqueologia e Etnologia da
Univesidade Federal da Bahia e implicou na saída de
toaa-- a---e-qtripe científica da
unidade.
Este atentado contra a
pe·squ 1 sa e cu 1 tu r a,
provocou a indignação de professores
e
estudantes
-universitários e de vários
seg_mentos da soei edade c ivil
que estão se manifestant;io cQ_ntra a ext·i nção de
um órgão onde a produção do
conhecimento sempre se associou a seu uso social positivo na defesa dos direitos humanos.
-para melhor compreensão,
anexamoS um informe detalhado da situação.
Solicitamos a V.
ExA o
encaminhamento de prote-stos
ao magníflco reitor da UFBA, Prof. Rogério da Costa
Vargens -_Reitoria da UFBA ,·
Rua Araújo Pinho s/n~.
Canela,
Cep.:
40.000,
Sa1vador/ãa, e para o Min·; stro da Educação, Carlos
--chiarel•i --Espalanada dos
Min.istérios,
Bloco L,
s~
andar,
Cep.:
70.047.
Brasília/DF, com cópia para
a caixa Pastal 2.546, Agên-

cia

ABI/Sé,

Salvador/Ba.

Cep.o 40.022,
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Agradecen_do desde já a
manifestação de V. Ex~, enviamos nossas saudações.
Cordialmente.
- ·Iara
Ptetrlcovsky, Assessora de
Questão Indi"gena."
-

"UM ESPAÇO DESTRUÍDO"
NOTA SOBRE

o CASO MAE/UFBA

O Museu de Arqueologia e
Etnologia da Universidade
Federal da Bahia (MAE/UFBA)
nasceu de um trabalho que
pode se co_ntar entre .as
mais valiosas contribuiÇões
desta Universidade par·a as
Ciências Sociais e para a
interpretação da realidade
bras i 1 e i r a.
Trata-sedo
Programa de Pe_squi sas sobre
os Povos Indígenas da Bahia,
criado em 1971 e amp1iado em 1980,
de modo a
alcançar todo ~Nordeste.
Este trabalho implicou numa
séria
transformação,
num
enri queci_mento no.tável
da
· Etnología
brasfleira, _no
campo dos estudos indígenas, para os quais signifi.cou a recuperação _de um mfnimo esquecido e ignorado
em grande medida;
teve,
e
cont i _nua tem do, grandes repercussões, não .apenas no
campo cientí_fico, mas também na esfera social e politica,
ao manifestar uma
dimensão _da realidade plu,riétnica do Brasil, permitindo a formulação de novos
mo_de 1_os
e
propostas
indigenistas: ~neste sentido, feZ,_ parte de um esforç_o
de democr_a ti ;zação da soei eL_dade brasileira, que mobi1izou os_ segmentos mais avançados desta.

Além d.o referido programa, o MAE
incorporou,
ao
nascer, __ uma rica éxperiên1ca de pesquisa e üm prec1oso
acervo
arqueológico,
todo de peças da Bahia.
Isto viabi 1 izou o profícuo
engajamento da UFBA
num
pesquisas
de
campo_ "_de
extraordinária importância,
que se ressentia de uma séria lacuna agora,
infe1 _'i_z~mel")te,

reab~rta.

Entre as pesquiSas efetuadas pela equipe c'ient~~
fica do MAE/UF_f;)A ou por
seus componentes, de forma
individual (mas no contexto
das linhas traçada~ pela
instituição), cabe destacar
aS do Programa Arqueo 1_ óg i c o
Itaparica s. Francisco; levantamentos
etnográficos
entre os
índios Kapinawa,
Tuxá e Kiriri;
etnografia
dos Arraiais Negros de-Rio
de Contas
(BA),
pesquias
etnográficas sobre populações indígenas de Alagoas;
pesquisas sobre os Kanamari
do Alto Amazonas; exame de
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um sistema arcaizante de
produção- económica na Beira
Baixa

(Portugal);

estudos

diversos de Arqueologia Naval
e de Antropologia do
Alto Xingu;

etc.

O Programa de Formação de
Pesquisadores desenvolvido

pe 1 a

uni da de contava com: a

participação
de
quatro
cientistas
sêniores
(docentes com grande experiência de ensino e de tra~

balhos de

campo,

como

os

Professores Pedro Agostinho
da Silva,
Edwin Reesink,
Maria do Rosário Gonçalves

de Carvalho,

José

Augus~o

Laranjeiras Sampaio) e três
júniores; envolvia três ~
lunos de Iniciação Científica e quatro mestrandos.
Através do MAE/UFBA. dezess~is

estudantes

obtiveram

bolsas da CAPES, do CNPO e
de outros órgãos.

O Museu executava pela
UFBA convênios, de colaboração
técnico-científica
com o Ipac,
o Interba, a
Chesf, prestando assessoramente a esses órgãos,
no
caso do Ipac, por exemplo,
este assessoramento significou, entre ou~ras coisas,
a definição de diretrizes
para uma polftica de preservação do património arqueologico baiano, colaboração em Projeto de Lei
de
Preservação Cultural para o
Estado da Bahia, a resposta
a consultas téCnicas diversas e a orientação de trabalhos
de
resgate
arqueológico._

o MAE mantinha, ainda.
relações de intercâmbio e
colaboração cientifica com
o extinto Ministério
da
Cultura,
com o Ministério
da Educação da Espanha: com
o
Centro
de
Estudos
Geográficos da Faculdade de
Letras
da
Universidade
Clássica de Lisboa,
com o
Museu de Arqueologia e Etnologia de Lisboa,
com a
Fundação Mata Virgem (que
integra um conjunto de entidades internacionais empenhadas na preservação ecológica e na defesa dos
di rei t:os
do_s
povos
indígenas),
com entidades
civis indigenistas,
com o
Memorial
Zumbi e com a união _das Nações Indígenas.
Assessorava, ainda, um grupo cultura 1 i nternaci ona 1 ,
o Aqu'isgrano.
Três membros da antiga
equipe científica do MAE
i.ntegram a Comissão Assessora para Assuntos Indígenas da Secretaria de Reforma Agrária do Estado da Ba~ia
e participaram, antes,
dos trabalhos de preparação
de uma proposta vitoriosa.

que resultou na elaboração
do .cápítul õ ·soõr'e os povos_
indí~enas Qa atual· Consti-tuiçao do Estado da Bahia.cap1tu1o considerado, hoje,
-a mais avançada legislação
indigenista do Brasil.
A equipe científi'ca do
MAE desligou-se do Museu,
apôS a exoneração intempestiva e inaxplicãda do seu
coordena·dor,
professor. r:>edro Agostinho da Silva, no
último dia 17 de outubro.
Permaneceram na
unidade,
depois disso,
apenas três
mémbros·
·de
n-ível
universitário do corpo técnico da UFBA - contando- com
a recém-nomeada coordenadora; somando-se a eles mais
dofs técnicos de nível mé---dio, uma professora do ensino -secundário e quat(o
funcionários
administrativos.
É evidente que com este
quadro o MAE
não
pode
funcionar:
perdeu sua qua11 fi cação como .centro de
pesquisa e ensino, as condições de preservar e aproveitar
cientificamente o
-material que enc-erra. a cZ~
pacidade _de prestar assessoria aos órgãos que assistia, de responder a consultas,
manter
intercâmbios
culturais,
treinar pesquisadores, orienta~ alunos ...
O
n21-

MAE/UFBA
prática

foi· extinto.

A intempestiva exoneração
do professor Pedro Agostinho foi-lhe comunicada a
posteriori, sem
qualquer
Justificativa ou explicação; exp-1 ;·cá~la, de resto,
parece
muito difícil,
e
mais ainda
a
esdrúxula
sLibstitulção efetuada.

o professor Pedro Agostinho da Silva é um nome dos
mais conhecidos na·Antopologia brasileira, pela riqueza e amplitude de seu
trabalho:
tem quase
uma
centena de títulos publicados. entre livros,
ensaios
- e artigos c i ent f-n cos, desde estudos já clássicos sobre mi_ to e_ r·; tua 1 em soei e- dades xinguanas e notáveis
contribuições à etnologia
indígena do Nordeste brasileiro à discuss~o da política de Vfeira,
por exemplo;
também pesquizou a economia de uma sociedade
camponesa na Europa e escreveu sobre ~i tos da popu-lação urbana de classe méd_ia em Salvador, assim cOmo
sobre temas de etnologia
.naval, ecologia humana e
·reraç5es i nterétni cas·: participou de diversas pros-pecç5es arqueolÓ'gicas. e de
levantamentos :lingOísticos
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etc. Seu prestígio na comunidade científica propiciou
.-ao MAE oportunidades de intercâmbio e- relacionamento
com ins.ti-tuições _universitárias e entidades culturais diversas no Brasil e
no exterior, abrindo horizontes para seus alunos e
canais de comunicação com
centros de excelência no
ensino superío_r, no erasil
e na Europa. Mas seu nome é
-sempre 1 embrado,
também,
__ como o de um grande defensor dos direitos humanos,
um i nte·l ectual profundainen-te e-mpenhado na luta contra
o- racismo e as des i gua 1 dades sociais.
Este profes_sor -adjunto- do
Departamento de Antropologia e Etnologia da UFBA,
com cursos de pós,-craduação
em duas universidades (UnB,
UFRJ), _que já orfentou com
êxito cerca de uma dezena
de dissertações de mestrado,
foi substituído na diração do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA por
uma pessoa
absolutamente
leiga em Arqueologia e Etnologia,
sem qualificação
docente, sem qualquer experiência de trabalho cientí·fico, sem uma página publi~cada, perfeitamente anónimo
e
ignorada nos meios científicos e· culturais,
sem
experiência administrativa,
ou de coordenação de projetas, ou coisa parecida. NãO
é de admirar que esta substituição tenha escandali~a
do a comunidade universitária na Bahia e em todo o
Brasil. suscitando perplex té:lade por tOdós os lugares
ond~ ~á cheg9u
a eStranha
not1c1a.
as alunos da UFBA foram
os grandes prejudicados em
·todo o episódio. A infeliz
medida, que põe em risco um
trabalho científico de duas
--:décadas,
impossibilitou a
- ·rea 1 i zação de uma sé r i e de
promoções das mais
importantes no contexto. de um
programa já traçado para o
MAE/UFBA pelo profesSor Pedro A~ostinho e sua e~uipe:
_à cr1ação de um Fundo de
Documentação Histórica sobre os Povos Indfgenas da
Bahia, uma incipiente biblioteca e$pecializada em
Arqueol·ogiã e Etnología do
Brasil,
a edição de um boletim com séries especi~is
em Arqueologia, Etnologia,
· -Etnohistória, L.inQOística,
Antropologia Biolo~ica, Eco1ogia, Documentaçao, Museologia:
a
edição
de
catálc;>-gos do Museu.- ..
Muito difíceis se t9rnarám as condições de estUdo
e pesquisa em Arqueologia e
Etnolooia na UFBA,
de um
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modo geral. o MAE já não
tem programa.
É duvidoso

que seu acervo possa ser
adequadamente
preservado

por quem não possui os conhecimentos
necessários,
arque-ológicos e
etno-lógicos, para compreender-lhe o
significado-.
--Par·ece óbvio,

trabalhos
podem ser

também, que

cien~ificos

coordenados

não
~or

leiços que, de resto,Jamais
dirigiram
coisa
alguma.

Ass1m,

uma

instituição

que até há pouco era um mo-

tivo de_ orgulho para a UFBA

e para os baianos em geral,
de uma hora para outra deixou de o ser.,. ou pior a-

inda,

pode

tornar-se o
contr.ário- se é que o senso do ri dí cul o a i nda nã-o
desapareceu
de
nossa

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ffi
qual f'oi ratificado "por troca
de notas" _diplomát1cas.
No particular do "Acordo sobre ·os Usos Pacff1cos da Energia Nuclear", questão altamente sensfvel, tanto do ponto de
vista diplomático quanto polf'tico, afirma o chanceler qué o
ministério
"não dispõe,
em
seus arquivos,
de eventuais
documentos de na.tureza execut i·v,ã_ f_i r ma dos, SE!- o- fOram,
no
ãmbi~o -ao
acordo-quadro pela
CNEN e/ou_pela Nuclebrás".
Fíi'llllmente,
o --Acordo de cooperação Cultural teve as suas
disposições implementadas pelo
Protocolo sobre AsSuntos. Culturais e Cientfficos e, até
88

~~ ãmb~i6s g~ci E-~~r ss~~o~~~~·~

Brasil-Iraque.

Sãbado 24

nergia
Nuclear",
datado de
1977, portanto, antes de . ser
firmado acordo_eSpeCffico neste impoctante campo eventualmente pactuado-. Segundo se 1nf6rma, a's áreas
de cooperação acordadas Çom
base no texto foram_:
-

prospecção, exploração, mi_e beneficia~ento de
·
'
·

ne~ayão

uran1o;

- fornecimento de urânib para
abastecimento de reatareS nUcleares;
-int~rCâffibio de experiência
e __ know how ·na -uti llZação do
Sistemã Internacional
de ínformações Nucleares da Agência
Internacional de En'"ergla- Atómica;
-

A resposta ao quesito traz à
segurança de reatares nubaí 1 a velha questão pertinente cleares;
ao relacionamento ExecutivoLegislativo em matéria de re----1ntercâmOio de vfsi'tas a
lações exteriores.
Sempre se instituições de pesquisa e deCopidescado-- a
partir do
texto do professor Ordep. entendeu, ho 'âmbito do Con- senvolvimento; e
Serra,
Departamento de An- gresso Nacional, que os ajustes comprementares aos tratatreinamento de recursos
tropologia da UFBA."
dos ratificados pelo País de- humanos.
pendem de p~évia
aprovação
Erã o-que tinha a dizer, sr.
parlamentar~--para
têrém plena
Presidente. (Muito bem!)
eficácia. Ao contrárfó,· as auAcordou-se.
ainda. que o fiDOCUMENTOS A QUE SE REFE- toridades executivas esposam nanciamento dos programas seRE O-SR. JUTAHY MAGALHÁES ponto de viSta d_iverso, sus- ria objeto de entendimento estentan'do_ a
desnecess i da de de pecífico_ e_ q·ue as Salvaguardas
EM SEU PRONUNCIAME~TOJ
tal prõvídencia pois tratar- ·da Agência
In'fernaci_onal
de
no caso, do exercfcio EMergia At6m.ica· deveriam- -ser
Sr.
Presidente, Srs. Senàdo- se~ia,
de uma competência delegada,
observadas.
res.
terra."

Anã 11 se das re_spost?S ao Requerimento de Informação n~
334/90, endereçado ao Mlnistério das Relações Exteriores.

A primeira indagação formulada teve por escopo saber quais
os atas ou ajustes complementares fi r ma dos entre_ o Bras i 1
e o Iraque para o fim de implemen~ar os diversos tratados
de cooperação avençado~ entre
os dois paises.

o Acordo de Cooperação Comercial de 1971, segundo se
1~
forma,
"não gerou ajustes de
natureza executiva••, tendo expirado em 1976 por ausência de
renova·ção.
Já o Acordo de cooperação Econ6mica de 1977 teve as suas
disposições
imp-lementadas pelas "atas finais" (agreed minutes)_ das sete reuniões da
ComisSão Mista instituída pelo
tratado. Foram diversoS os assuntos debatidos no âmbito do
órgão não se tendo notícia de
algum instrumento específico
operacionalizando
as
ações
conj un.tas.
Quanto

ao instrumento discido Transporte Aéreo
Brasil-Iraque_
(Acordo
de
1977),
há referência_ a
um
11
memorandum de entendimentos"
disciplinando_ a rota aérea,
o
plinado~

A nosso juízo, a redação do
inciso -r do art. 49 da Constitul_çãó está a exigir, em qualque'f" cãso,_o p·révi_o pronunciamento congressual:
"Art.
49.
exclusiva
Nacional:

É

da competência
do·
"Congresso

1
reso1ve·r definitivamente
sobre tratados,
acordos
ou
atas
internacionais que- âcarretem encargos ou compromissos
gravosos
ao
património
fiS.ci onal_."
-

Evidencie-se.
outra vez, que
um ambicioso e amplo projeto
na área externa. com gravíssimas reper'd.JSSões
po 1 i t 1cas,
f-oi
encetado sem o prévio conhecimento
e
aquiescência
congressual.
A Nação -assumiu
ônus, encargos e· obrigações,
'inclusive financeiras. ·sem que
o Poder competente opinasse a
respei~o.

É inadmissfilel qu~ ~as -~á"üt~of-:1dades executiVas comprometam o
Pais, na órbita externa, e cal oquem a s-oei edade a_nte o ·fato
Corisumado recorr~ndo ,_ sempre,
à
condenável
prática
dos
"acordo executivos", CuTo ~in
teiro. teor nunca che~a aos
pleno conhecimertto do público.

Parece- assjm evjdent~ que
todo e qualquer ato
internacional _do qual decorram obrigações jurídicas, no plano externo · para o Bras i 1 deve ser
submetido ao. Poder LegislatiEvidencia~_se, __ desta_ forma, a
vo, ainda que trate apenas de premente neceSsidade de' o COnimplementar disposições de ou- gresso
Nacional,
doravarit,:l:,
tro previamente aprovado.- aprovar os textos que lhe forem encaminhados com Cláusulas
Impõe-se às Casas Legi s 1 a-ti- restritivas de competência.__
vas redobrados cuidados
no
processo_ de apreciação de tais
No tercei r o ques fto-, 1nda-goumatérias. sobretudo com vistas se sobre as razões pelas quais
a incluir no Decreto .Legisla- ·o Chefe do Poder Executivo
tiYo competente cláusula obri- deixou.de submeter ao Congf"_esgando o envio de todos os a- so Nac1ona1_ texto da Resolução
jus~es complementares.
n~ 661/90, do Consel~o de
Seguran~
das Nações Unidas.
No ___ segundo quesito, indagou- prefer1ndo baixar decreto dese sobre o conteúdo específico terminando su"- e>c;Eft:ução- comdo "Memorandum para a Coopera- pu1~or1a
no
território
_ção nos Usos Pacíficos da E- nac1ona1.
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Como se sabe, a resolução em
pauta previu o bloqueio comercial
do
Iraque e foi adotada
com base no que prevê o art.
41 da Carta das Nações Unidas:
11
0
Conselho
de Segurança
poderá decidir as medidas que
não impliquem no uso da força
armada que serão empregadas
para tornar efetivas suas decisões e poderá instar os membr_o_s das Nações Uni das a ap 1 icar tais medidas, que poderão
compr:-eender a interrupção, to-.
ta1 ou parc.ial,
das relações
económicas e das comunicações
ferroviárias, marítimas, aereas,
postais,
telegráficas,
radiotelegráficas
e
outros
meios
de comunicação assim
como a
ruptura de relações
comerciais,"

Segundo o ministro, entretanto, não havia obrigação jurfdica de submeter ao Congresso
Nacional o teor da Resolução
nA 661/90 "porquanto a prévia
aprovação da Carta das Nações
Unidas estaria a eximir o Poder
Executivo
de
tal
procedimento".
Duas observações se impõem.
Em primeiro lugar, conforme se
vê da leitura do artigo 41 acima transcrito, as resoluções
do Conselho de Sé~urança não
são auto-executáVels. -Diz-se
que o órgão poderá "instai"-" oS
países-membros a aplicar as
sanções,
vo·cábu 1 o este que.
manifestamente põe a salvo o
poder soberano de cada país de
deliberar a
respeito segundo
suas conveniências e o seu direi to. interno.
Em segundo lugar, a deliberação tem, obviamente, o condão
de gerar compromisso ou ·encargo gravoso ao património nacional (art. 49, _ inc_iso I. CF)
pois implica na imposs-ibilidade da manutenção e observância
dos contratos fi rm_ados.
com
todas as conseqüências qu$ da
inadimplência advém.

Assinale-se que o juízo de
valor emitido sobre a conduta
executiva cinge-se à circuns-

.tância de não ter sido o Congresso Naci o na 1 ouv f do em tempo hábil. Quanto "ao conteúdo
da resolução em si, como bem
pondera o ministro, foi praticamente unãnime a _su~ _aprovação e tem o mérito de procurar
resolver,
pela via de persua:..
são, um grave del fto· cometido
contra as normas de convivên:cia internacional.

.

A seguir, indagou-se da posição assumida pelo Iraque effi
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face da impossibi 1 idade de a~·
empresas brasileiras continuarem
a
honrar
os·
seus
compromi ssos.

menta de dfvidas, dos bens das
empresas brasileiras no Iraque
{equipamentos,
vefcu_los-. a1oj amentos,
insta 1 aç5eS
i ndustriais, .etc), em valor estimaA
resposta procura apenas do em aproximada~ente de _ US$
jus_tificar a iniciativa gover- 400 mUhões;
namentã1
de retirar oS _cidab) execução
das
garantias
dãos brasileiros que lá s~ encontravam,
dando conta, ade- bancárias dadas pelo Banco do
ao Raf1dain Bank, em
mais, das gestões empreend_i- Brasil
s~porte,
n·o val_or
-_das ..
de
US$
204,4 m1 lhóes."
Acrescenta _qUe a Resolução nA
Ademais, estima-se que a ini6-61/90_ do Conselho de _segural}ça unão veda por si o cumpri- ciativa inviabilizará os e&mento
de
obrigações forços envidadOs para haver
contratuais",
apenas acarre- créditos atrasados no valor·de
tando di f.i cul dades aos er:npre- US$ 500 -mi l_h5es.
endimentos em curso, "pois inNo ·que diz re_speit.o ao_s luterrompe o fluxo financeiro_do
exterior para o Iraque e impe- cros cessantes t a c::-nance·l.ar i a
bras_i
1e i r a
i de_nt i fica as perde
o__
ingresso
de
bens
nec_essários à continuidade de das com o montante dos negóproj e tos,
_
obras
e cios que deixarão. de-ser rea1 i"zados .durante A Vig-ência da
construções" .
deliberação da ONU.
Infere-se,
entretanto,
do
Nunca é -deniais refterãr ;9 imconteúdo ·g1 Oba_l
da resposta
interque a cessação das atividades portância política da
caracterizou
inadimplência venção congressua 1 .em todos os
contratual
pois as 11 empresas assuntos relacionados com o
No _caso
bras i _1 e i_c_as
envo1 vi das intercâmbio extern.o.
ticomprometeram-se a ressarcir especí__f i co ora exam·i nado,
_vessem os_ atas e
contratos
os respectivos clientes".
sido submeti-dos ao_ Parlamento,
Ouantõ "'ao elj)pehho humani tá_r (o em tempo hábil, certamente hasido
incluídas
dO Governo em co.l oca r a sa 1 vo veriam
c i d_adãos bra_s i 1 e i ros, nada te- cláusulas ou restrições para
o
1nteresse
mos_
a
opor.
Antes
pelo resguardar
contrário, as autoridades exe- nac-ional.
cutivas agiram no es~~ito cumComo era d_e se esperar, são
primento dó-seu dever que é o
de resguardar a
i nco'l um i da de escassas as perspec"t i v as de o
receber os- vultosos
físicà de inúmeras pesSoas que Brasf1
se, encontravam em situação de crêdftos a _qt}e faz ju~_enquan
to
perdurar
o
impasse
~isco~ Neste particular, agiuOriente
se da_ mesma forma que todos os politico-militar no
Próximo.
E__ o que se infere da
demais pafses.
resposta ao item 6 do RequerlNão podemos, entretanto, ig- mento de ;J:nformação...
r.orar Q fato de -que graves
-É desde )ogo possíVel divisar
conseqüências patrimoniais pointerrompidas
derão advir para a própria u- que _as obras
nião -porquanto,
como restou (Pro~ e_to _ Sião _e_ Expressway n~
inequivocamente demonstrado na 1) so poderã~_ser re~omadas se
resposta ao Requerimento de hOuver. : . conC!essão de novos
do
Banco
~do
Informação endereçado ao Mi- créd t tos
nistério da Economia, entida- Bras i 1 /Cacex, . --~·'"- _
des públicas naci o_na is são ga-

Nestas condições,
não temos
dúvida em afir~ar que a posição de princfpio assumida pelo
Poder Executivo contrariá- ã
ordem jurfdica. merecendo, por
isto, reprovação.
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ra-nt-i a.or_as

Espera-se que, no moment_o~ ooperações coautor 1 dadesaj ustatlas. - ASS-fm: portuno, . as
responsáveis
ouçam previamente
recomenda-se
às autoridades
o
Congresso
Nac_i
ona
1. evitando
executivas redobrada cautela
com os _ des_dobramentos ç:lo as- assim novos comprometiment_os
sunto, inclusive avaliando de- de vultosas quantias· em operavidamente a hipótese de ca_rac- ções _ de a 1 to r i sco~-e- sem neter'fiação de._caso fortuito ou nhuma garanti a •i dõnea.
força
mai_or para eximlr o
Erário de QWaisquer responSa~
Informa o Ministro, ao disbi11dades em função dos ac_on- correr sobre a_partfcfpação_do
teci mentes
e
da
posição 6_rgão_ no processo de· ava 11 ação
assumida.
da conveniência de aproximar o
Brasil
do Iraque nas décadas
A resposta ao item 5,g_ Qá a-de 70/80 (item 7). que diverdimensão dos prejuízos,
dire- sos estudos foram realizados
'"'tos-. e
indiretos, que poderão pelas. divisões competentes, os
advir para o Pafs ___ do cumpri- qUi11s. foram repassados a emmenta
da· ResoJução 66.1/9.0. presas e_ instituições po·tenQuanto aos danos emergentes, cialmente interessadas... .., .
afirma-se:
. .
A toda_ evidênc_ia, tais trabaa) confisco
pela alfândega ·lhos não levaram em cons-iderai raouiana. a t·ftulo de paga- ção a .instab11idade-po1ftica

merei a is

'

--a-as~--
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reinante e, por consegu1nte, o
alto risco envolVido em qualquer programa de investimento.
Não é menos verdade, entretan-

·to, que os empresários, bem
mais .c;;autelosos. no trato dos
seus interesses. velaram por
ter a devida cobertura do Estado, resguardando-se, assim,
de eventuais perdas.

De tudo resta a lição de que
as autoridades governamentais
devem ser mais zelosas no trato de tais assuntos.
evitando
expor o Erário a riscos e perdas desnecessár~as.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o ID
Concluindo,
pa·rece-nos evidente que a ausência de-participacão l~gislativa no processo ·de implementação dos ~cor
dos bilaterais firmados entre
o Bras i 1 e o IraQUe ensejou a
assunção de compram i ssos onerosos e de questionável
interesse para o País.
Por estas
razões e tendo em vista o disposto no inciso .I do art. ~9
da Constituição,
entendemos
necessária a aprovação urgente
de decreto 1 egi s·l ati v o submetendo os _futüros ajustes ·· à
prévia aprovação parlamentar.

Sr.
Presidente·, Srs. senadoQuanto à participação de se- =-res·--:-tores militares nos trabalhos
e estudos levados a efeito,
Análise das resposta ao Reinforma o Itamaraty, de forma que_rimento de Informação n.Q
vaga e genérica, ter havido:
336/90-; ··endereçado ao M1 ni stér 1 o da Economia,
F_azenda e
" ... _ permanente esforço de Planejamen'l;o.
coordenação com os setores m11itares dã administração fedePre 1 'i mi riarmente. _cumpre es·ral, inclusive no. que se refe- clarecer que a_ respOsta ·aos
re às exportações de material questtos
formulados
foram
de emprego militar ... " (res- prestadas em duas partes.
posta ao item 8).
No tocante aos itens a e 9,
Indagamos,
ainda,
sobre as
.razões ou e 1 evaram o Governo lavou-se à Ministra nos inforbrasileiro a designar um adido mes encaminhados_ pelo Institumilitar para a Embaixada de to de Resseguros do Brasil e,
particular do item 12,
Bagdá, em 1980. por~uanto en- no
tendemos que este singelo fato transcreveu a autoridade em
questão
os·
esc1 are.ci rnentos
está a revelar O pleno conhecimento ~ue as autoridades e- prestados_ pelo Banco Central
xecutivas tinham dos riscos do Brasil.
envolvidos em qualquer empreQuanto
aos
demais -i tens,
endimento na área.
reporta-se ao e~pediente oriDe forma um tanto vaga, diz- undo do Banco do Brasil S/A.,
dando,
assim.
por atendidas
se_:
-todas as demais sol i c. i tações.
"A guerra entre o lrã e o IPassein-os. então à anã 1 i Se de
raque deu origem ao es tabe 1e.ciment-o das funções do A,dido cada: resposta.
Militar brasileiro na EmbaixaIndagou-se no item 8:
da em Bagdá, de modo a permitir
ao
Chefe
da
Missão
11
A União chegou-a ressarcir
diplomática assessoria espe~
cializada em assuntos milita- alguma empresa brasileira em
res. sobretudo pela necessida- virtude de perdas havidas nas
o
'de de cantatas constantes da operações comerciais com
Embaixada com o Ministério da Iraque?"
Defesa
daque 1 e
país. u
(Resposta ao item 9.)
ATirma-se que _o___ "seguro de
Retorna-se,
assim, à questão crédito à exportação", operado
já anteriormente · analisada. pelo lRB "por conta do Governo
Sabendo as aUtoridades execu- F_ederal". não chegou a efetuar
tivas do elevado grau de ins- nen_hum res~arc1mento.
tabilidade reinante. ·na área:
A leitura do t_e.x_:to, à primeicomo ousaram recomendar o es- re vista, parece indicar que,
tabelecimento
de ambiciosos efetivamen~e. nenhum reembolso
projetes envolvendo a partici- foi feito. _Err.tretanto, ·convém
paç~o
financeira,
d1reta ou
indireta. da União? 0 mínimo notar que a resposta se cirque se pode dizer é que houve cunscreve às operações efe~i
grande irresponsabilidade na vadas Pelo IRS a t1tulo de secondução do assunto, -agr_avadó ·guro de crédito à exportaçã-o.
pelo fato de não ter 0 Con- Teriam havido outras a cargo,
gresso Nacional tomado conhe- :·direto
··ou
_indireto,
-do
cimento dos fatos
na
sua Tesouro~ Existiram, no passaplenitude.
do, mecanismos diversos para o
mesmo fim? A pergunta foi_ fprFinalmente, em resposta ao mulada de maneira genérica e a
1 tem 1'0, confirma-se que a vi_ resposta 1 i mi teu-se ao caso
sita oficial do Chanceler Ta-· concreto do. fR-!3.~Portanto, não
reg Aziz ao Brasil, na década' se pode dizer que o esclarecide 1980.
foi financiada. pela mente, no particular deste táUnião.
pico, tenha sido satisfatório.
I
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-O i tem 9 tinha por obj et_o esclarecer se:
"As operaçõeS comerciais·entre empresas ·brasileiras e 1raqui anas estavam cobertas por
a·lgum
tipo
de
seg'uro
à
exportação?"
Quanto às empresas Avibrás e
11
Engesa,
diz-se
que,
no
passado", foram concedidas coberturas, não havendo,
atualmente, n_enh~ma em vi .gor.
-vã em relação à Mendes Júnior, a ques ta o se torne, mais
confusa. e eriigmática.- E reco;..
nhecidia
a
eXistência
ae
"_cobertu_ra" no ..va 1 o r to ta 1 de
US$ 529.006.422·,13, distribuída em diversas Parcelas correspondentes, respectivamente,
a
"Performance Bond. Advance
Payment Bond, Retention Bond e
Financ~~fnento .à Pro~ução".

Como não foram enviadas çópias das a~01ices. ignora-se o
conteúdo específico do objeto
contratado.
Pode-se,
entretanto,
dizer
que é, no mínimo. curioso que
315.307,_500,00
tenham
sido objeto de contrato 9e seí'uro,
a
título
de
1
financiamento à produção".

US$

A relação negocial eovolvendo
empréstimo (ou .financiamento)
em hipótese -nenhUma pode ser
assemelhada à operação mercantil
destinada a cobrir risc·o
{seguro). Afin~l. houve a
tomada. de_ capital no referido
valor para viabilizar negócios
de empresa privSda no e:i(terior
ou o IRB apenas agiu como autêntico segurador? A questão
resta por ser esclarecida.
outra indagação que emerge a
partir da.confusa resposta_ é a
de saber se, em suma, o IRB.
vale dizer, o próprio Estado,
ficou sendo o avaliSta da Mêndes Júnior InternaciOnal na
operação de venda ·de equipamentos com cláUSUla compromissória de arrendamento à própria empresa ( Sale-and-lease-

bacl< ) .

Se isto de fato ocorrâu, temos a absurda situação de o
E_rário __ ter passado à condição
de garantidor
de
créditos
próprios.
Tudo se tOrna ainda mais complicado
quando
constatamos
que, · "com relação a danos
físicos". acaso ocorridos, f i caram o_s aqui pamentos segurados por apólice da Cia.
Sul
A~érica de Seguros, excluídos.
entretanto, os danos decorrentes n • • • de ,guerra e suspensão
do traba 1 ho"',
entre outros".
Isto nos 1eva a admiti r. que as
precisas circunstâncias
que
acabaram oor se verificar em
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razão do ~ado de

beligerân-

c'ia reinante est.ão ·contra_tuel-

mente excluídas de qualquer·
cobertura
pela
empresa
privada.
Estariam assim,
os
previsíveis
eventos futuros
suscetíveis de causar grandes
perdas ao Banco do Bras1l desprovidos
de
seguro
ou
garantia.

Cabe,
neste
ponto,
uma
reflexão~ -A serem
verdadeiras
as ilações e conclusões que
chegamos a partir das respostas fornecidas. o quadro geral
da operação mercant i 1 apr-esenta o seguinte diagnóstico. Os
riscos de vulto foram assumidos pelo próprio EStado; os
riscos normais,
inerentes a
qua1quer operação desta natu-reza, e que, por conse~uinte,
poderiam render lucros a seguradora, ficaram a cargo de uma
empresa privada; por derradeiro, os riscos extraordinários
ficaram sem nenhuma cobertura
(guerra, paralisação dos trabalhos e outros que não se
sabe quais sejam) . . Estamos,
po1s, em face de um lapidar
modelo de socialização de r.isços e. privatização dos· lucros~
E precisamente estes tipo d~
conduta que acaba por combalir
os cofres públicos, deflaQrar
graves processos de deseQUllibrio orçamentário, com repercussões no. déficit nacional,
e, por derradeiro, gerar o
surto inflacionário que a população como um todo sof~e e
acaba
por
arcar
com
as
conseqüências .
"

gesa e.a Avibrás estão S~jei
tas
ao- Doere to n.Q. 79. ·os9777,
rel~ftlVo à sa1v8guarda de
assuntos
ao
Decreto
n~
79.099/77, relativO . à salvaguarda de assuntos _Sigi lesos.
Nunca é demais 1 embrar ,_ neste
ponto, ~ue as aUtorié:ladeS·executivas_ não Podem se eximir do
dever ___ Qe fornecer _os escl arecimentos sol1cit3dos pelas Casas d_o ConQresso Na c) ona 1 ao
abrigo de ta 1 s razões. Não se
sabe, entretanto,_- se efet 1vamente a 1 gum da.do re feyante foi
sonegaS~_?
-~om este fundamento.

Novembro de 1990
Da

resposta

infere~se

73!17

ao

item

2,

que houVe um_de1ibe-

rado empenho. governamental, no
p~ssado, em facilitar o financiamento e a_ exportação de equipamentos bél ico.s para
o
;traqye. Ao que tudo i_ndica, _a
ex-Cacex foi autorizada a utilizar os recursos oriundos da
"Taxa
qe
E~pedi ente"
(OL
n~1 .416/75)
para fomento -de
tal atividade. Confirma-se que
a EnQesa e a Avibrás foram
benef1cárias.

~á
quanto à existência de
créditos, por receber, do_ BanPassa, a seguir, o Banco
do
co
d_o
Brasil em razão das ope11
Bras_ i 1 a explicar o
rnodus rações anteriormente assinala11
oper-andi
da i nst i tu i ção na dàs,
afirmã-se
que
são
área do comércio exterior:
inocorrentes.
" ... trabalha ·com-'clifmtes na
No ·particular- daS empresas
base do estabelecimento de te- privadas, apontam-se os se~
tos rotativas para oPerações g_uintes débitos não saldados.
de cãmb'i o, sem a forma 1 i zação
de contratos de empréstimos.
Avibrâs
~rtas de crédlto
Nos çasos de exportação, esses emitidas pelo Central Bank· Of
tetos sãq utilizados através Iraq,- no valor deUS$ 10 mide adiantamentos sobre contra- lhões;
tos de câmb1o. Quando do pagamento, pelo imporú:tdOr da merEngexco (subsidiária da Engecadoria recebida, Ocorre a.li- sa) -crédito deUS$ 48 milqui dação da pãrcera do teta hões não pago pelo Ministério
uti 1 izade."
da Defesa;

Parece-nos caber aqui uma indagação de ordem geral e que
recomenda. pelo menos, um detido exame do que vem ocorrendo na área de oPerações externa-s· do Banco do Brasil . Os a1udi dos "Adi i:ti1tamen'tos_ _ sobre
Coi1trãf0-S de Câmbjo" têm: algumâ garantia real cón~ra a possive1
inadimplência
do
devedor? Os referidos adianta_m~Dtos estão sujei tos a
juros
e--demais encargos? QUestões de
tal natureza estão· a exigir
pronta resposta, até para saber em que medida o comérciO
~exterior
pode eStar afet-ando
adversamente
as
contas
nacionais.

Mendes Júnior -~ inden1Zação
.de_US$ 417 milhões pleiteada
ao Governo iraquiano por custos ad 1c i ena 1s na execuçã-o-- das
_obras contratadas.
ficou. entretanto,- sem resposta o _item final do quesito,
a saber que entidades figuram
como avalistas ou fiadoras de
.. ta 1 s operações não quitadas.
Se é o próprio EstadO, PCir intermédio do Banco do Brasil,
ou do IRB, fácil é constatar
que todo o .relacionamentp cpm~rcia1 com o Pais em
questão
resultou num manifesto desastre para o erário ..

No i tem 1 2, i ndagado sobre a
autorização dada à Mendes Júnior para enviar a_o exterior
187 milhões de dólares sem
compensação cambial
O~ro,
esta esclarecido que_o Con_selho Monetário Nacional as~ím o
permitiu, em sessão realizada
em
12.04.89,
para _ fins dé
"capitali"zaçãou da "Mendes JúEm relâção ao COntrato -de
Por derradeiro, aii1da-na parnior Internacional Co.". E'mbo- te introdutória
ao
texlo, venda de equipamentos com pacra tenhamos indagado sobre os menciona-se a dificuldade de to_ adj e to _de arrendamento, cemotivos que justificaram a o- proceãer a um
levantamento lebrado entre o banco do Braperação,
1 imitou-se o expe- gl_gb_a 1 do Oco r r i do nas décadas sil Leasing e a Mendes Uúniro
diente ministerial a, lacóni- de 70 e 80, sobretudo porque In~,rnacional, afirma-se:
camente, dizer que a iniciati- as normas administrativas--1nva objetivou "o antendimento ternas prevêm a conservação
... não representou-Uma dfde compromissos vencidos", da dos
vida nova da Empresa com o
contratos de. câmbio liqui- 6anco,
empre~a privada.
mas tão-somente uma
-dados pelo prazo máximo de 5 conso11dação
de ·dívidas préanos.
Parece-nos
que a hipótese
existentes com a agência do
conf1gura um tfpico caso de
em-Grand Cayman e com a
No tocante aos quesitos espe- banco
favorecimento
de interesses
temos as seguint~s ex-Cacex, através do Finex.
particulares sem nenhum amparo cíficos,
Ao que tudo i nd i~-. -a empres'a
ético ou legal. Providências respostas.
deverão ser tomadas imediatanão vem honrando os
Quanto à primeira indagação, privada
mente a fim de que tais opera- ou
seus
pois deve
sej_a. se O Governo bras1· .. cerca compromissos
ções sejam anuladas e.o Tesou- leiro,"
deUS$
190 milh5es.
Não
por
intermédio
do
Banco
ro ressarcido.
sabe ao certo as razões que
do Brasil, financiou a venda se
impedem
o
banco
de
cobrar
o
armamentos ou se_rvi ços na
Analisemos, agora, as re~os de
áre~ _núClear para o Iraque;,~- a seu crédito.
tas constantes do ofício· ori- respostã é afirmativa, sem,
undo do Banco do Brasil.
A operação comercial ajustada
contudo, haver qualquer espe- entre
do Brasil e a
no que diz respeito Mendes.o Banco
Começa o órgão oficial de àcificação
~únior precisa ser obnatureza
e
ao
conteúdo
das
crédito por assinalar que as -ope_!"'~ções.
jeto de detida análise, sobreoperações realizadas com a Entudo quanto aos seus motiv~s

em

7398

em princfpfo, a
a

entender·
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NoVembro de 1990
·rnTor·rr.-ação~gã

que a 1nst1tu1çao

oficial de crédito lançou-~e
num negócio com o mero prop9:
sito de salvar u~a empresa Ja
inadimplente, de1xando, posteriormente, de adotar qualquer
providência no r~SQUardo dos
seus di rei tos e cred_1 tos.
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reconhecendo a importância e o
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de significado
da presença ~fri
Sousa) - Concedo a palavra ao tana
e das populações au!octo:
nobre Senador MC!-J':'CO Maciel.

nes em nossa formação, nao ha
como nêgãr a evidência de serfruto
da
colonizaçao
PronunCia
o
.
seguinte mos
dLscurso.)
Sr. Presidente, européia.
Srs. Senado-res. a chegÇJ.da _d_.os
Não obstante~ peftSO na impeeuropeus ao Continente ame r icano, a 12 de outubro de 1492, riosa necessidade de ultrapasFoi, expressamente_, sol i c i t~ço ass fna 1 ou o i n i c 1 o de um novo sarmos o nível fes::t 1. vo e_ ªproao Ministério o env1o de ç6p;a tempo para a chamada_ Ciy_íliz_a- 'veitarmos a _s_1n:gularidade da
de estudo,
recent~men~e conção_ O_ci_ctental, Para a ~ur.opa, data para aprõ-'fundar o- conheacerca
de
. no_ssa
cluído,
-~nt;tulado
a desc_ob_erta do Noyo Munao a- ci mente
"Contencioso
Bras11/Iraque; carretou profundas transf~rm~ Histór1_a-.~ Estou .kor:weoc1do de
que
a
busca
de
cami
nh·os
p~ra o
onde estariam expliCitados os ções em sua vida:
ampl1açao
créditos pendentes de_ pagamen- dos horizontes físicos, corre- nosso desenvo1v1mento extge a
to bem como os fundam~ntos le- --ção de velhas e- infundadas exata compreensão de todo o
ga is
e
contra·tua 1 s
para concepções geográfícas, acesso processo_ histórico que con~
cobrança.
Neste- partic~lar~ a novas riquezas que, ao laao truimos ao longo desses_ qu_lomitiu-se a autoridade nao so da introdução de formas conve- nhentos anos.
do dever de enviar .P ç:locumento n1_entes da expl.oraç.ão co 1 q-.
Imagino ser essa uma ocaSi.ão
como também da ObJeçao de ex- niai,
dinamizaram ao extremo privilegiada
para a mul~fp1f
plicar
as __
_ ~azões ~ua economia.
cação de estucos, pesqu1sas e
determinantes.
O_ mesmQ t~ata
dêbates
em
torno
de nossa tramento foi dispensado aos queA perspectiva história que
sttos n~s 7 e ii que tratam, hoje temos,
favorecida pela jetória histórica. Eis a forma
respectivamente,
de
indagar passagem do tempo e pelo_ de- mais conv~niente pªra. iryt~r
no plano h1stor1co
sobre empréstimos concedid9s senvolvJmento,_
__
inclus_ive pretarmOs,
e_não apenas no .conjuntural,
ao pafs árabe bem como a post- cie~t{flco~tecnológico.
ção assumida pelo go~~~no de permtte-nos af1rmar, com segu- Os mecanismos de funcionam~nto
soei edades
1 a t 1 noBagdá em face dç su_spensao da rança, que a P':JJ ança aa E:uropa das
execuação dos contratos~ m~n- ~ moaerna foi
construfda,
em americanas, que geraram os detidos por empresas nac1onais parte,
pela montagem de um sa.f; os que se nos apresentam
com pessoas jurfdicas locais. sistema colonial
que drenava hoje._
para o Velho Mundo a riqueza
Vários paíSes e fnstitulç5es
Finalmente, o Banco do Br~sil produzida
nas
terras estão
se movimentando no senarrola as seguintes div1das americanas.
tido de promover uma pro~ra~~
iraquianas
pendentes
de
·Ção
consistente
que, em-ulttma
pagamento:
ouãndo se- busca compreender a
propiciará a divulgarealidade latino-americana, em análise,
Ministério da Defesa US$ particular o caso brasil~i\O, ção de trabalhos cuja d~nsida
haverá de atender às expec47,647 mil
não há como'excluir da analtse de
nossa experiên~ia de co1ônias tativas de todos nós.
Central
BanK of Iraq US$ subord_inadas
as
metropol1s
Por essas r_azõe;, Sr. Presi13-,195 mil
européias.
A eXistência de um
nosso País não deveria
"P.acto Colonial". vigorando do dente,
Rafidain Bank US$_i-ª.325 século XVI até a primeira me- ficar alheio às atividades,r~
quinto centenar1o
mil
tade dO século XIX,
deixou ferentes--ao
descoberta da América. Na
raizes s6li_das entre nós, mar- -da
prática,
contudo,
contrastando
Somo State Oil US$ 1.499 -cando com tõns muito fortes a
com a
importância com que a
mi 1
configuração
das sociedades efeméride
vem_sendo tratada em
latino-americanas.
De
forma
Tendo em vista a_ natureza das geral,
os movimentos 9e 1nde- pafses americanos e europeus,
no
Brasil
pouco
se vê sobre o
operaç5es comercia1s realiza- pendência que deram ortgem aos
Essa ausência torna-se
das tom órQãos governamentais estados
nacionais ·em_ nosso tema.
e, em espec1al, _as CC,?nd~ções continente não. foram capazes mais incompreensivel ao consiexcepci ona 1 mente fav,orav~, s çJe _de substitui r 1 ntegra ~mente as derarmos que a colonização do
que se revesttram algumas ~de- -estruturas es~abelectdas
ao eras i 1 -nasceu no bojo da expansão ibérica; que, de 1580 a
las,
julgamos ind1spensave1 longo da colontzaçao.
·1520
fomos. na ·prática.l colóque o Tribunal
de _Cont~s da
nia 'espanhola devido a União
União proceda a uma aud1tor~a _Faço essas considerações. Sr,
parte
conttlbi 1, fi nance~ ra e patrt- Presidente e Srs.
~en_adores, Ibérica; que em grande
monial
nas refertdas ativida- pOr- ãcred1ta~ que o quinto do período colonial, as Sandes, tudo conforme requerimen-_centenário da che~ada dos eu- oeiras colocaram em cantata
espanhó i s
e
to que ora submetemos à ~om~~--- ropeus
àAmerica, . que co 1 onos
Além disso,
em
deração da Casa<.
transcorrerá daqui a dols a- portugueses.
sua vida independente, o Branos em 12 de outubro de 1992, sil
recebeu_grande~.númer9
d~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de é àcon-teci mente por
dem~ is imigrantes
·espanhols. HoJe, e
Sousa) - Nobre Senador Jutahy marcante e,
como ta 1 , es_ta a grande a influência
espanhola
Magalhães,
V.
E~a
podera mercer de todos nós a melhor
entre nós,
presente desde ç
inscrever-se na proxima ses- atenção.
teatro, com Garcia Lorca. ate
são para proferir as observa-o
pensamento
político, com OrçõeS que pretendia fazer ryesta ~É natural
e_ justo que nós,
tega y Gasset,
passan9o ~elo
sessão e que o Regimento tmpe- brasileiros~
nos
integremos processo
de democrat1zaçao e
diu as fizesse.
~aos
festejos que, tanto na A- modernização
da E:spanha.
mérica qua~to na Europa, estaQuanto aos documentos que V. rão assinalando a passagem de
Ex"' acabou de 1 e r. a Mesa )a- tão significativa~ _data!
AfiConstato, ehtão, a grande neguarda
o encaminh~mento 9o na 1
são cinco secu 1 os de en- cessidade de implementação de
texto , para processa-lo re~l -treiaçamento econômico,
po1 f- programas culturais, pela pasmentalmente
com
a
dev1da tico. social e cultural entre sagem do quinto centenário _ da
presteza.
a América e a Europa!
Mesmo descober_ta da América.

o

SR . .MARCO MACIEL (PFL -

PE.
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- Pr-ojeto de L.,ei_ do_ Senado n~
Tais programas, Srs. Senadores, serão mais produtivos à 386, _c!e 1989,
de
e:utor i a do
medida em que forem organiza- -Senador Oda~ir Soares. que dedos conjuntamente com a Espa- fine como cri me contra o -J i vre
nha, por meio da Comissão do exercício do Poder Legislativo
Quinto Centenário. A presença a ofensa à integridade -corpoespanhola no cotidiano brasi- ra 1 _ ou à__ saúde de par 1 amentar
leiro, os tradicionais laços e dá oútras provi"âênci as_;
de simpatia entre o Bras i 1 _e a

Espanha, bem como as s61idas
relações pol fticas que te"ndem
a se robustecer cada vez mais,
juntamente
com_ as rela.ções .económicas, justificam e exigem
que os governos dos dois países fortaleçam
-seus
laços
cul tu·ra is.

ciemos

colativo.

Venho,

a

Urge que nos asso.:.

pois,

esse

esforço

exortar, desta

tribuna, o poder público e
a
iniciativa priv~da para que
desenvolvam programas de pro-

moção

cultural, tendo como
central
o
quinto
centenáriq da descoberta da
América. Orgãos e instituições
governamentais,
a exemplO do
CNPq, da Capes, da Finep,
entre outros,
têm condições de
coordenar programas dessa natureza,
desde. que lhes sejam
assegurados
os_
_recursos
necessários.
A efeméride do
quinto centenário é, sem dúvida, um grande momen~o para que
os vínculos entre o Brasil e a
Espanha se_j am reforçad9s.

eixo

Conhecer o passado, a partir
dos olhos crítico~ do presente, é o caminho correto para a
construção
de
um
futuro
melhor. Esse é o meio mais seguro para oferecermos respostas
adequadas
a
desafios
seculares.
Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem!)
COMPARECEM
SENADORES:

MAIS

os

SRS.

Antonio Luiz Maya- Mansueto
de Lavor - João Nascimento
Maurício Corrêa.

sa 1 a das
vembro de

Sessõ_es, 23 ae no~
rs9o.
- Saldanha

Oerzl -Afonso

do Aragão -

7399

Sancho~

Lourembe~

RenalNunes

Rocha - Ney Maranhão - Hugo
f)lapoleão Wilson Martins AUreo Mel lo- Carlos Lyra.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
- Projeto de Lei do Senado n~ Sousa) - Está esgotado o tempo
de t9!;l9,
de autOria do d~stinado ao Expediente.
Senador Iram Saraiva. que regulamenta o-inciso LXXVII,
do _Estão presentes na Casa 14
art. s~ da~ Constituição, es_ta- Srs. SenadOres.
belecendo a grã.tüidade de custas
judi_ciai.S
-das
ações Passa-se. à
ãe -haf?_eas '-orpus _e habeas da-ta;
ORDEM DO DIA
275,

;;... Projeto de Lei do Senado n 2
de autoria do
Senad~r
Jutahy Magalhães. que
defiõe os crimes de responsabilidade e regula c respectivo
proce.ssQ de ju_lgamento; e,

xtem,:

342, de 1989,

PROJETO DE RESOLUÇÃo·
N-'~

As matérias foram apreciadas
concl u·:::n vamente pela Comissão
de _Constituição,
Justiça _e
Cidadania_. Tendo sido rejeitados,
os Proj ~tos de L e i n_ 2 s
1 1 4, de 1 98_4 , 1 28
e 386, de
1989,
vão ao arquivo. Os demais, aprovados, vão à Câmara
dos __ Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - A presidência comunica ao p-lenário que defe.riu o
Recurso n~ 6, de 1 990,
i n"terposto __ no prazo _regimental no
sentido de que- o Projeto de
Lei do DF n~ 54, de 1990, de
autoria do Senador Mauricio
Corrêa,
que cria a ouvidoriaGeral do Di s~tr1 to Federal e dá
outras __ providências,
seja apreciado-_p~lo_ Plenár'i~--~-

RECURSO NO 6, DE 1990

Senhor Presidente,

·Nos termos __ dos §§ 4~ e 5~ do
art. 91 ·do Regimento Interno
do Senado Federal , interpomos
recurso da deCisão proferida
pela
Comissão do Distrito Fe- Projeto de Lei do Senado n~
128, de 1989,
de -aut"oria do deral sobr~ o Projeto de Le1
Senador Mário Maia, que estê-- do Distrito Federal n~ 54 de
belece os 1 imites entre os Es-- 1990, que ucria a ouvidoriatados do Acre, Amazonas e Ron- Geral do Distrito Federal e dá
dônia, e regulamenta o § 5 2 do outras prov1dénciasu, para que
art._ 12 do Ato das Disposições a matéria seJa -discutida e votada pelo Plenário desta Casa.
Constitucionais Transitórias;

62, DE f990

(InCluído em_ Ordem do Dia
nos termo.s do a_rt. _ 1"72..
II, b, do _Regimento Interno. )
·

- Ft-ojeto _de Lei do_Sen_ado n~
398 •. de 1989,- dé
autoria do
Senador Lei te Chaves,, Que di spõe _ sobre a ut i 1 1 zação
de
cadáver não reclamado,
para
fíns de estudos ou pesquisas
c i ent incas
e
dá
outras
provi_dêrl"Ci as·.

A matéria ficará sobre a mesa
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de durante
cinco
-sessões
Sousa)
Esgotou-se hoje o ordinárias,
para recebime'nto
prazo previsto no art. 91, § de emendaS. de. acordô com o
J"'IO
art.
235,
4~. do Regimento Interno,
sem disposto
que tenha sido interposto re- II, C, do Regimento Interno.
curso no sentido de inclusão
em Ordem Dia,
das seguiQtes
É o seguinte o recurso
matérias:
·
deferido:
- Projeto de Lei do_ senado n~
114, de 1984,
de autor-ia dó
Senador Henrique Santillo, que
dispõe sobre a criação de um
conselho
de desenvolvimento
para a região geoconômica de
Brasf11a;
-
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Discussão,
em turno único, do Projeto de Resolução
n-'~
62, de 1990, oe autoria
dó senadOr Ney Maranhão,
Que dá nova redação à Reso1 ução
nR.
94,- _ de . 1989
(dependendo de parecer) ..
-sol icí to a_o nobre Seriã.dor Odaci r- Soares- _o parecer da _ComiSsão de Assuntos Econôniicos.
-O

SR.-

ODACIR

SOARES (PFL -

RO. Para emitir parecer.
Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs.
Senadores, - o
Proj_eto de Resolução n.a. 62, de
1990, de autOria do nobre_ senador Ney Maranhão,
dá noVa
redação à Resolução n~ 94,
de
1989, que dispõe sobre limites
glob_ais e cOndições para as
operações de cr:-edi_t;Q internas
e externas dos estados, __ do
Distrito Federal e municíp~ós
e de suas respectivas autarquias, e estabelecem limites e
condições para a concessão de
garant1as. cuja validade expira no dia 30 de novembro do
corrente ano.
A validade da Resolução n~ 94
deverá ser votada na próxima
terça-feira.
Este Projeto de
Resolução n~ 62, que ora re1ato,
de autor_i a do Senador Ney
Maranhão, acrescenta dispositivos,
na prática, ao Projeto
de Resolução n~ 94, que expira
no dia 30 dé novembro, mas
ajusta-se ao Projeto __ de Resolução,
salvo engano,
n~ 55,
que dev~ ser votado na próxima
terça-feira. O projeto de resolução do Senador Ney Maranhão não cria nenhum tipo de
restrição ao Projeto de Resolução n~ 55 em tramitação; ao
contrário, acrescenta a possibilidade de os municfpios, os
pequenos municfpios brasileiros não endiVidados, que não
têm, hoje, nenhuma dfvida,
se
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o Senaao está limitado na sua
"Art. 165. Leis de iniciativa
funçãO disciplinadora
pelos do Poder txecuti~o es~abe1ece-.
següi nte·s_ - --- dispositivOs rão:
const i t-;.Jci o na is:
A competência do Sen~do FedeII - as di retrfzes orçamentára 1 para 1 egi s 1 ar sqbre_ a_ maa) Nó
Que· d-iz~ respeit-o aos riªs_;
téria está contida no art. 52, -limites, o art.
167,
da
CF,
da
Consti tui __ção
F.ederal, in expressamente
· veda, i n
§
1~
A lei que instituir o
verb;s:
- veTt'bis:
plano plurianual estabelecerá,
tie forma regionalizada, as di"Art.
5-Z. Co"rfiPête·-privativa-- "Art.- 167. sã_o ve-da-dos:
retrizes, objetivos e metas __.da
mente ao Senado__ feQera_l :
administração pública federal
rr_r-· ~a· r'eal ização de opera- para as desp-esas de- capital e
ções de crédito que excedam o c;>utras
de 1 as. det:orrenj:e~_ e
montante das ~espesas de capi- para as relativas aoS prograV
autoriza_r operações ex- - ~a1, re~salvadas as autorida- -mas de duração continuada.
ternas de natureza financeira, des -meOiante créditos. suplede interesse da União_, _dos es- mentares ou especlais com Tí§
2s. A"-leí de -diretrizes ortados,
do Distrito ~ederal, . na11 da de
-p_reci sa,
aprovados çamentar i as compreenderâ
as
Legls_lativO- -por metas e p~:"ior1dades da admigf~s;territórios e __ dos mliníÇí- pelp ____ Po_der
. maí~r-ia ábsolu.ta.." ·
nistração
pública
federal,
concluindo as despesas de caPar essa razão -con_st i tu c i 0- pi ta 1 para o exerci' c i o f j nannal, riiesmo que o Senado Fede- ceiro SubSeqüente_, --orientará ·a
VII
dispor
sobre limites r~l
desejaSS__S!_, não p-oderá_ au- elaboração da lei orçamentária
globais e condições para as tor1za_r um estado ou mUnfCfp-íO anual, disporá sobre as a1teoperações de crédito externo e· a _ cont~rair empréstimo,""" cu] o rações
.
na
- legislação
interno da União, dos esta-dos,
montante no ano, seja Super-ior tributária e estabelecerá a
do
Ois~rito Federal e dos· muaO- de.f i n i do no - ;-nc i so 1 I I , do po 1 f ti c a de ap 1 i cãção
das - anicípios, de suas autarquiaS e art. 167 supr~ tranScrito.
·gências financeiras Oficiais
demais
entidaQ.es controlada's
de fomento.
pelo poder público federal;
_b) No que diz respelto as
condições, o mesmo- art. 167 da Ademais,
quando são apreclaVIII- dispor sobre limites e Constituição Federal veda:
dos os pedidos de_ autorização
condições para a_ concessão de
para operações externas de cagarantia da União em op_erações
... _._. ---,
,. ·--· ............ . rater financeiro, o RegimentQ
Interno âa Casa;--n-o--seu·art.
de crédito externo e tn~erno;
v- ~·--a abertura de c-rédito su- 3f39, al inea e exige o "parecer
IX- estabeleçer limites glo- -pí ementar ou especi a 1 sem pré- do ór~ão competente do Poder
bais e condições para o mon- via autorização legislativa e Execut1vo"
tante da dÍVidã mobiliária-dos sem ___índi caçá o dOs
recursos
d) outras imposfções cons~i-:
estados, do Distrito Federal e c61"l""es-p"15ndente~ ._
·
tuqionais.
dos municípios;
VII - a concessão ou utilizaPoderíamos,
ainda,
enumerar
ção de créditos ilimitados.
alguns dispositivos constitu§_ . 1 A
Nenhum investimen-to cionais que deverão ser levaSegundo as doutas palavras do
eminente Presidente da Comis- cUja execuçã_ó"_ u 1 trapasse um dos ··em--conta pelo Senado Fedesão de Constituição, -Justiça e exercíçio
financeiro poderá rçn
QUan'do çta elaboração de
Cidadania, Senador ~cía Sãbó"'ia ser iniciado sem prévia inclu- normas que, terão reflexo sode Carvalho, essa competência sã~ no plano p1_urlanua1, ou .bre
a
política económicaf nc1 u- financeira do Pa{s.
privativa do Senado Federal sam n~-i -que ··autoriz-e a
deverá ser exerci da --tendo em são,
sob pena de crime de
vista, principalmente, a:
responsa·b íl idade ,
O primeiro deles e- o art.
163, que dispõe:
§
~-~--~ bs créditos especiais
1)
subordinação às normas
const i tuc ;·ena is de hierarquia e extr~ord i nár i os terão Vi gên- Art. - 163. L e i C?mplementar
cia no exercfcio financeiro em disporá sopre:
superior;
que forem autorizados,
sa 1 vo
2) razões de Estado;
_se o ato .ct~.autorizaç_ão for· II - dívidã públiCa externa e
promulgado nos últimos quatro interna, inclufda e das autar3) ao equilíbrio federativo;
mes'es daquele exercício-,- caso quias,
fundações e demais en-em que, reabertos nos
1 imites ti dades centro 1 adas pe 1 o Poder
4) compatibilização com a pode seus sa 1 dos, _serão i ncorpo- Púb_l i co;
litica econômico-financelra do rados- ao orçamento do exerci"III - cOncessão de garantias
Pa{s.
cio financeiro subseqüente.
pelas entidades públicas;
conseqOentemente,
o texto da
c) _N_o que di __z respeito as raresolução
senatorial
não zões de Estado e a compa.tibi- IV.- operações de câmbio rea·:::.:
poderá conter dispositivos que
1 i~ação -da pol ftiCa_ eConómica-· 1 izadas gor órgãos e entid_a_des
se choquem expressa ou
lmpli- financeira do Pais,
cltarémos da União, dos.estados, do DisCi tamente,
com
artigos da alguns tóeicos que 0 senado trito-Federal
e
dos
Constituição-Federal.
_federal
nao poderá
dis~or, municípios.
tais
como
-dfretrtzes
Ao revés, a resolução deverá orçamentárias, objetivos e me- O segundo diz respeito as aobservar todos os artigos _da tas para administração pública tribuições do Congresso Nacioetc. nal,
dispostos no art. 48, da
Carta Magna.
Carta Magna que reza.
Assim,
mesmo com a. competên-essas matérias são._de iniciacia privativa do_Senado Fede- -tiva -oo-- Poder Executivo· e de Art.
48.
Cabe ao Congresso
ral,
para autorizar op~rações competência do congr:esso Na- Naci ona_l, com a sanção do __pre.
1
f
d0
t
165 · sidente da República, não exide créditos externas e _dispor
· por or:;a Federal,
ar ·
o· e·specif,·cado
sobre limites globais_ e condí- ClOna
da-- Constitu1çao
in• gída e.s•a-·para
~
verbis.
nos arts 40, 51 e 52, -dispor
yões para as demais operações.
endividarem a partir da intro-

dução dessas n·ormas - prop-ostas
pe 1 o Senador Ney Maraphã_o:

.....
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sobre todas as matérias de
competência da União.
especialmente sobre:
II

-

plano plurianua·l, dire-

trizes orçamentárias, orçamento

anual, operações de crédi-

to, d1vida pública e
de curso forçado.

emissões

2tt__ Para o montante de operaL
ções que. se situarem abaixo
de x , -o estado ou municipio
poderá contratar automaticamente, sem precisar vir ao Senado F:_ed~ra 1 ;
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EMENDA Ntt
Oê-se ao inciso I, do art.
a seguinte redaçã~:

3.s~.,

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

I _...,. O montante gl oba 1 das o3.s~. Quan_do o montante das operações ultrapassar x, o pedido perações realizadas em exerciser apreciado pelo Se- cio financeiro não poderá ulFeitas
estas considerações deverá
trapassar o valor dos dispênnad_o Federal;
que servirão para_ nortear o
dios com amortizações da divinosso
posicionamento
_Venc)vel
4tt As diferenças fundamentais da fundada _vencida e
doutrinário,
passaremos
~
entre o que é proposto pela no ario devidamente atualizada,
análise do projeto.
ou
20%
(vinte
por
cento)
da
propos 1 ção, em exame, e o contido na
Resolução nA 94/89, receita líquida real (conforme
Basicamente,
no- mérito,
o são as seguintes:
definida no§ 1.s~. ,
do
inciso
projeto·do Senador Ney Mara--I!
deste artigo) - o que for
nhão apresenta duas inovações
~ai-or.
em relação a Resolução
nA
a) Pela Resolução n~ 94/89, o
94/85, que expi~a o ~eu prazo montante das operações anuais
EMENDA Ntt,..2
no dia 30 de novembro do cor-. é-baSeado no montante da dívlrente ano.
Suprima-se
da acresCido de 10% da rece1ta
a
a1Tnea b, do
ifquic;t.a;
art: .4R
A primeira repõe, de maneira
mais justa,
o princípio
do
EMENDA N.l:l. 3
Este cr'itériO~-eXClusivo, priequil1brio federativo, dando a vilegia os grandes devedores e
todos os entes públicos a pos- discrimina aqueles que não tem
Dê-se nova redação ao '§ 1 A,
sibilidade de acesso ao crédi- dfvida ou pequeno empréstimo. do art. s.s~.to para o financiamento de
suas atividades sejam eles peArt. s.s~.
b) Pelo proJeto
do Senador
quenos ou grandes, sej?m ~les
Ney Maranhão o montante é ba- "§ 1,g_
do Norte ou do Sul.
A elevação de que
seado na Receita Fiscal, sendo trata est~ artigo nao poderá
A segunda diz respeito a uma mais equânime;
ser superior a 20% (vinte por
melhor adequação jurídica das
dos valores inicialmenc) Pela Resolução n.s~. 94/89, o cento)
prerrogativas do Senado Fedete atribuídos,
em função das
criou 1 imites disposições çont_tdas no. art.
ral, sob os pressupostos enun- Senado Federal
elásticos.
não tendo 3§ desta resolução. aos.limiciados nas considerações ini- muito
ciais desse parecer. Ou seja, possibilidade Oe acompanhar e tes que se pretende elevar."
sem invadir as competências do fiscalizar o endividamento que
feito __ pel_o.s_
eStados
e
Congresso Nacional ou do Poder é
EMENDA N.Q. 4
Por conseguinte,
Executivo,
O- projeto
dispõe municfpios.
mão
de_
suas
sobre limites e condições para abriu
Inclui-se
um
art.
13.s~.,
o endividamento estadual e mu- prerrogativas.
renumerando-se o art. 13 e
os
nicipal, em nfveis compatíveis
demais.
com. a política econõm.i ca do
d) PeJo_ projeto,
os limites
País, reservando-se para apre- são
"Art.
13 O Sanco Centra 1 do
razoáVeis. Não se di_scriciar aqueles pedidos que ul- mina
ninguém,
e
se
a Brasil, após o recebimento da
trapassem os limites do endi- possibi 1 idade par~ _o mantém
Senado" solicitação de que· se· trata
vidamento automático
FeOeral
eXaminar cada pedido esta resoluc;:ão, terá o pra:zo
de 10 dias uteis para se maniextra-limite.
Dentro deste tópico, ressalfestar e encaminhar o pedido
tamos que o projeto- não-·con- .Assim sendo, concluo pelo a- ao Senado Federal,
se for o
·
templa aos estados a possibi-- colhimento d_o projeto apresen- caso._"·lidade de fazerem
politica tando 4 emendas de compatibimonetária,
porquanto, esta a- 1-i~a_c;ã?__ç m os _pre;;_supostos
De niOcto que' o projeto de ·retividade pela Constituição Fe- 1 n 1 c 1 a,s. 9
so_lução do Senador Ney Maraderal
está, reservada ao Poder
nhão, ao contrárl·o de interfeExecutivo Federal.
Este e. o
A ~r_ne_nda_"ntt 1, objetiva ass_e- r i r negativamente
no pr'ojeto
caso_ de emissão de títulos com gurar, automat1camet""tte, -8 po.s- de resolução_ em curso, demoprazo inferior a 6 rrieses. Esta sibfJ.~dade da rolagem da dfvi- cratiz__a, para a grande maioria
modalidade é utilizada pelo da e dar acesso ao crédito de dos municfpios brasileiros, o
Banco Central do Brasil com o maneira mais equânim~,
como acesso ao endividamento, o aobjetivo Qe regular a _oferta deseja 0 senador Ney Maranhão. cesso a
créditos novos. Por
de moeda ou a taxa ·de juros. E
esta razão,
não ·-encontrando
essa atividade está dada à UA
Emenda· n.2 2., _suprime a nenhum óbice,. do ponto de visnião., com exclusfvidade,
pel'o al.fnea b
do art. 4 .tt., por pro- ta regimental,
do ponto de
2
art. 164, § 2 da Constituição. blemas de·constitucional idade, vjsta constitucional, à tramffederal.
já que 0
Senado Federal
não tação
do Projeto de Resolução
n2
62.
que ora _relato,emito
pode
dispor sobre instituições parece.. r
favoráve.l
ao.. me. smo,
financeiras.
Vale salientar que as normas
cbm as emendas_ éjue con"féin. que estão- s'endo propostas ao- A Emenda ,;.s~. 3, Vi_sa à asseg~
Senado Federal
É o Parecer, s·r. Presi.den_te.
pelo projetç, rar aos estados e
municfpios
tem os seguintes significaqos': que os seus pleitos não serão
O SR. PRESIDENTE (Pompeu· de
engavetados, obrigando que o
1.2
Estabelece-se
um Banco Central, no prazo de 10 Sousa) -O parecer conclui favoravelmente
à matéria. Há
1 i mi te x para o montante das dias úteis, remeta-os à· apre- três
emendas.
operações que os estados e mu- ciação do Senado Federal
nicfploS podero controlar du.. __ _
Em discussão o projeto e as
rante um exercfcio, em função
A Emenda n~ 4 é de compatibi- -emendas
em
turno·
único.
da capacidade de pagamentos;
1 izaçáo Com o plano econOmico. ·(Pausa.)·
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Para

1 avra

discutir, concedo a paao _nobre Senador Mauro

Benevi des_.

O

SR. MAURO BENEVIDES

(P~DS

DIÁRIOD() CONGRESSO NACIONAL CS~o ID
inicial .• meramente de expectat.iV:a1 e ~-a pró)dii'la terça-feira
_q_uem sabe, o tltu1ar da Li-dérança, senador- Ronan Ti to --Ou ate um dos Vice-Lfderes, eu
inclusive poderá
trazer
o
pensamento da nossa Bancada:
s_e "'se rã favo·rãvel à
resolução
~ernahdo
Henrique Cardoso ou
s_e apoiará, ou não a resolução
de_autoría do Senador por Pernàfnbucb·. Ney Maranhão;
·-·

CE_. Para discutir. _Sem reVisão
do orador.) -Sr. Presldente,
Srs. Senadores_, na sessão da
última
quarta-feira,
quando
aqui se aprec1ou o projeto de
resolução de ?J.!J_tor_ia dQ se:n~
dor Fernando Henrique Cardoso,
propondo pura e simplismente a
prorrogação de vigência da ReO . SR~
solução nA 94,
estando eu _no .-S..o.td:Sa) exer-cício da Li_derança da Ban=-

cada,

PMDB,

suscitei 4 questão

e invoquei que o dis-

positivo regimental obriQava a
inclusãc

daquela

maté:"'la __r.a

gresso Nac1ona1 ato _que outorga permissão de exploração de
canal
de freqUência modulada,
nos· termos do art. _49,
inciso
XII,
combinado-- c.om o_§ 1Sf. .do
art. 223, aa-corfsti__;tuic;ão Federal,
ato esse constante da
P_ortaria ri~ 115. de 2_8 de_ .j_v-·
1 ho
de
1989,
publicada
no Diário Oficial da União _do
dia 31 de julho de 1989.

A documentação anexada à _men-

PRESIDENTE ( Poupeu de sagem presidencial _info_rma que

NBssa ogortuni da de, o
assunto poderá
ser disGutido
no encaminhamento da votação.

de ordem perante V. Ex .
para
que
inadimitisse um requeri- ~Continua- em discussão. (Paumento do ilustre Líder Odacir ..sa.)

Soares,
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Não haVàndo quem peça a palayra·,_ encer·ro a discussão.

Ordem do Dia, já qUe o prazo
de sua · vigência se exauria,
E_ncerrada
a
d 1 scussãõ, e em
como se vai exaurir no dia· 30 obediência áb .disposto n9 art.
do corrente mês. Arreceando-me .168
do Regimento Interno, que
de que o proje_to de resolução estabelece que_não haverá
voda lavra do senador Ney Mara- ~ação de proposição nas ses-

Quatro empresas foram consideradas _aptas a receber a. permissão,
caBendo, então ao Senhor Presidente da República,
nos
termos _do art. 1.6 e seus
parágrafos do RegulamentO dQS
-serviços
de_ Radi_oditusão, com
a redação dada p.elo Decreto n~
91.837/85,
determinar_
a
agraclada. o· processo fOi examinado pe 1 os _órgãos téc.n i cos
daquele
ministério,
constatando~se
que a empresa
supramencionada atende às ~xi
gências do edital e aos requisitos. da legislação e_specíftca
de radiodifusão. __

nhão não pudesse ser aprovado sões do _Senado de _segundas _e
pela
manifestação desta C~sa sextas-feiras, a matéria sairá
até o dia 30 -de novembro,
os d;a _or-dem -do Dia, a ela retorO presente projeto foi examiMunicípios e os Estados brasi- nandO
na
sessão de terçaleiros, na apreciação Ço_ seu feira, . quando
~poderá
ser nado pela ComisSão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e
endividamento,
na composfção processada.
· ·
Informática da Câmara Qos Decom os órgãos de
fi__nanci.amentendo tido parecer
to,
poderiam se defrontar com
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de putados,
favorável de seu Relatot, _ Deaquilo que se
indentifica em Sousa T" -- I teft'l 2:
putado Maurílio Ferr.eira Lima,
Processo Civil
como vacat1s
PR"dJE-TO"-OE- DECRETO
e
aprovação
u~ãnime
·dessa
legis já que,
inesistindo a
comissão.
Resolução
n~ 94~ tornar-se-ia
_LEGISLATIVO NS!. 58 OE 1~90_
perenpta em funçao do
término
de sua vigência, e, se outra
(i'rictu_íçlo em Ordéhl do Dia
Já no Senado, esteve o pro~enão a
substitu.ísse
imediata- "- nos termos do ar-t. 172,- II d. to em análise nesta comtssao,
do Regimento--Interno)
à d1spos.ição dos $rs. Senadomente. nós não: teríamos alter__ res para recebimento de emennativa para promover essa com~
posição do endividamento dos
OfsCUSsão em turnO _único; das,
no prazo_regimental, não
do_ Projeto- ôe Decreto Le- tendo_
reC:éb-ldo
quaisqUer
estados e dos municípios.
giSlat--ivo nJl.
58,
de 1990 reparos.
·
Daf a questão de ordem susci1NS!. 129/6$. na Câmara dos
tei perante V. Ex A Sr.
Pr_esiDeputados),
que
aprova
o
Diante da regularidade dos
·a-to que outorga permissão à procedi mentes e do testemunho
dente,
que,
no exercício da
cadeira presidencial,
sapienRã-aio Divinal t:'M Ltda, para ministerial
de que a empresa
temente, com_ apoio no Regimen_explorar _serviço de radio- Rádio Divinal FM Ltda., atende
difusão
·
sonora
em a todoS os_ requisitos técnicos
to, acolheu e manteve na Ordem
do Dia a Resolução n~ 94.
~-~":i:i:-_e_qüência moê:(ulada, 'na ci- e legais pa-ra
recebjment6 da
·
dãde_ de Formiga, Esta·.do de.Permissão, opinamos pela aproNeste momento em que se disMinas.Gerais (dependendo. de vaçãQ do ato. ria forma do·prepa-recer. )
·sente
projeto
de
deçreto
cute o projeto de ~~solução do
legislativo.
senador Ney Maraohao, eu diria
a v. Ex.n sr.. Presidente, e
ao
Soiicito
ao nobre- Senador
É _o Parecer, Sr. Presidente..:
eminente
Senador Odacir Soa- Mansueto de Lavor o parecer aa
_
res, que relatou a proposição, COmissão da Educação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
que
vamos,
eTet i vamen'te,
confrontá-la com o texto v.igo- ·O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB Sousa_) - O parecer cone lu i faparecer.) voravelmente _à matéria.
rante para saber, na próXima ---FE.---Para proferir
terça-feira. qu_ando a matéria - Sr. Presidente, Srs. Senadoesta
Comissão,
Em diSCUssão a -matéri-ã. CPáUvoltará à apreciação desta Ca- ·res, chega a
sa,
quando
o
PMDB _
se para parecer, o Projeto de De-. s_a. ) _
58,
de
manifestará em favor do_ proje- creto Legislativo n~
1990 (.nS!. 1 29-B, de 1989 na CâNão havendo quem peça a pa 1 a·~
to _Fernando Henrique CardOso,
dos
DePutados),
que vra, encerro a discussão.
que pr-orroga por mais um ano a· mara
"Aprova
o
ato
que
outorga
perResolução
n~
94,
ou
se
FM
Encer_rada a
dfScussão, e em
admitirã
a resolução de auto- missão à. Rádio Divinal
ria do Senado.r Ney Maranhão, -ctda. pára explorar serviço de obediência ao disQos_to ·no art-.
ràdiodi
fusão
sonora
em
1_68,
do
Regimento
-Interno, que
que na
interpretação do emjnente relator e Líder 'do PFL fréqüência modUlada, na cidade·éstabélece que não haverá veEstado de Minas tação de. proposição nas sesOdaci r Soares apresenta condf- de-Formiga,
11
sões do ·Senado de __ _s_eg1,mda.s e
ções que poderão favorecer as- Gera is •
sext,as-feir.as, a __matéria S_air.á
tactos e Municípios na composiretOr-Por meio da Mensagem PreSi- da Ordem dO-Dia, ~-a ela
ção da sua dívida interna.
na · sess_ã-Õ de
ter-çadencial n~ 394, de 1989, o Ex- nando
feira,
quando
poderá
ser
celentíssimo
Senhor
Presidente
Portanto, fica aqui , Sr. Pre-da
República
submete
ao
Conprocessada.
sidente, a nossa manifestação
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Diante da regularidaOe dos
procedimentos e do testemunho
ministerial
de que a empre5a
PROJETO-OE DECRETO
Rádio Di fusora de p-; cos L tda. ,
atende a
todos os requisitos
LEGISLATIYO N~ 5~. D_E 1990
técnicoS e le~ais para sua re(Incluído em Ordem do Dia
novação, ciPíhamos pela aprovanos termos do art. __172,__ II, d, ção do ato_. na forma -elo- predo Regimento In·terrio)
--- sente
prOj etc - de·
decreto
le!;lislat-ivo.

Sousa) -

Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Leaislativo n~ 59, de 1990
(nn 147/89. na Câmara dos
Deputados), que aprova o
ato que renova concessão
outorgada à Rádfó Difusora
de p-; cos L tda .. _para expl o-

rar serviço de radiodlTusão

sonora em onda média, na
cidade de Picos, Estado do
Piauí
(dependendo
de
parecer)_. .

t .o parecer.- Sr. Pre51 deinte.
O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

seusª) - o parecer conclui favoravelmente à matéria.
Em di s:cüs_s_ã~.

( Pa_usa ~-~

Não haVendo quem peça a palavra, encerro a di s:cu-ssão.

a discussão, e em
ao disposto no art.
s·o 1 i e i to do nobre Senador o- -168 do _Regimento ·rnterno, qUe
ziel Carneiro o parecer--tia Co~ estabelece que não haverá votação Oe proQosíção nas sesmissão de Educaç~o ._ .
.
sões do Senado de segundas e
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - sextas-feiras. a matér1a sairá
da Ordem-dó Dia, a ela reterPA. Para emitir parecer.)
na
sessão ·cte terçaSr.
Presidente,
Srs .. Sénado- nando
quando
p-o_dérá
-ser
res, chega a esta Comissão, feira,
processada.
para parecer, o Projeto de pecreto Legislativo n~ 59,
de
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
1990 (nA i47-B, de 1989_ na Câmara
dos
DePUtados),que SouSa)_- ~~~!!!- 4:
"aprova o ato que renova conPROJETO DE DECRETO
cessão outorgada à Rádio Difusora de Picos Ltda., para ex- - ~ LEGISLATIVO N~ 60, DE 1990
plorar serViço de radiodifusão
-- (Incluído em Or'dem··-da Dia
sonora,
em onda média, na cidade _de Picos,
Estado
do nos termos do :art. 172. II. d,
·· - do Regíment·a Interno)
Pi auf".
Por meio da Mensagem Presidencial nA 461, de 1989, o Exece1entissimo Senhor Presidente da Repúbr1 ca submete ao
Congresso Nacional ato de renovação de concessão de exploração de canal de onda média,
nos termos do art. 49,
i nc1 sa·
XII.
combinado com o§ 1A do
art: 223,-· da ConstitUição Federal,
ato este constante do
Decreto n 2 98.031, de 8 de agosto
._de
1989,
pUblicado
no Diário Oficial da União do
dia 9 de agosto de 1989 . __

Encerrada

~bediência

Di seus são.. em turno único, do Projeto de Decreto
Leoíslativo n~ 60, de 1990
( n 11 150/89, na Câmara ·dós
DeputadoS).
que aprova o
ato ~ue outorga concessão à
Televisão
Pirapit1nga
· Ltda., para exploração· do
serViço de radiOdifusão de
sons e imagens (televisão),
na cidade- de Catalão. Esta· do de!. Goiás (dependendo de
parecer).

Sol i c i to
do nobre s·ena'dor
Meira fi ltio o pare_cer da ca:...
A documentação anexada. à men- missão qe Educação.
sagem presidencial informa que
o processo foi examinado pela
O SR.
MEIRA FIL.HO (DF. Para
Diretor1a Regional
do Dentel emiti r pareCer, )- - Sr.
Pres iem
Teresina,
constatando-se dente, Srs. senadores, chega a
que a enti.dade supramencionada esta Co-mis_~ão; para parecer, a·
atende às exlgenc1as mfn1mas Projet_o de Decreto Legislativo
n~ so, de i990 (nA
de
para sua renovaç?o.
15 o-s,
1990 na Câmara dos Deputados)
O presente projeto foi exami- que "Aprova o ato que outorQa
nado pela Comissão de Ciência concessão à Televisão P'irap1e Tecnologia,
Comunicação e tinga ~tda., para exploração
Informática da Câmara dos De- do serviço de radiodifusãQ de
putados,
tendo tido parecer sons e imagens (televisão), .. na
favoráv~1 de seu Relator,
De- cidade de Catalão;· Estado de
putado Atila Lira 1 e aprovação Goiãs".
unãni me dessa com.1 ssão.
Por meio da Mensagem PreSiJá no Senado, esteve, nesta dencial n~ 464 de 1989, o Execomissão,
à disposição
dos c.elentissimo Senhor Presi'dente
Srs. Senadores para recebimen- da República submete ao conto de emendas\ _n9 prazo reQi- gresso Nacional ato --que Ol.!tormental,
não tendo receb1do ga concessão de exploração de
quaisquer repa~os.
canal de televisão. nos termos
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do art. 49, inc_·1-so XII, combt·
nado com o § 1~ do art. 223,
da_ Constituição
Federal_, __ ato
esse constante do Decreto n~
98.034,
de 5i! de agosto_ de

1sae.

·

A

docUmentação anexada à mensagem presi.dencial informa que
empresas foram consideradas aptas a receber a
concessão,
cabendo, então ao senhOr
Presidente da República,
noS
termos
do -art.
16 e seus
parágrafos do Regulamento' dos
Serviços de Radiodifusão. cõm
a redaçã._o dãda_pelo Decreto D~
91 .837/85,
áeterminar·~
a seu
bel-prazer~
a vencedora.
O
prQcesso foi
examinado pelos
órgãos_técnicos do então Mini_stério- das
ConiunicaçÕe§,
constatanc;~o-$e · q~e
.. a ___ !!lmpre~a
supramenc1onada atende as ax,gências do edital e aos requ1_sitos da legislaçã'o especff1Ca
de __rad1 adi fusão.

dez

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência
e
Tecnologia,
c-omunicação e
Informática da Câmara dos· De-putados,
tendo_ tido parecer
favorável _de seu Rel ater,
Deputado Manoel Mota, que se --qeu
ao trabalho.
inclusive,
de.
cons.ul ta r a cOfnúnid_Ç~.de Cata lana, atravé~ de SI,Jas 1 i der·áh-'.
ças,
tendo __ obtido __ resposta
favorável e aprovaçãO unânime
daquela CorriissãO.
Já no Senadõ, esteve, nesta
Cotnissão, · .à dlspàs1çã,_g ___ dos
srs. Senadores para recebi men-_ to de emendas, no prazo reg1menta1.
não tendo recebido
quaisquer reparos.
Diante da ~egularidade dos
procedimentos e do testemunho
ministerial de que a Televisão
Pirapitinga Ltda.,
atende a
todos os requ_i_sitos técnico$ e
legais para recebimentõ- da
concessão, e cons 1 de rand_o tarobém o testemunho do Deputado
Manoel Mota, de que a-comuni~
. cjáde Ca_ta 1 ã- riãô reage . contFâ;;;.:
·riamente ao projeto, opinamos
pela aprovação _do_·ató: na_ for-'m~
do presente projeto de decfeto legislativo.
.
-.
'
·· ·
E o parecer. Sr. Presidente.
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu·de
Sousa) O parecer conclui
favoravelmente.
Em discussã-o a matéria. (Pausa.)
Não havendO quem peça a pála-·
vra, enCerro -~f discussãp.
Em obediência ao dispos._to_ no
ar_t. 168 do Regimento Inte_rnol
que estabelece que não- navera
votação de proposições
nas
sessoes de segundas e sextasfeiras, a ma~éria sairá da ordem do Dia. a ela re-tornando'
na sessão
__d_e
.,terça-feira,
quando podara ser pr-ocessada.
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SR.

Sousa)-

oradores.
Concedo

Senador

(Pausa.)

S.

Ex~

de~ 1990

PRESIDENTE (Pompeu de
Volta~se à
liSta- de
a

palavra

Mansueto

de

ao nobré-

Lavor.

não está presente.

Concedo a palavra ao nobre
senadOr
Cid
. Sabó'ia
de
Carvalho. (Pausa.)

s.

Ex~

não está presente.

O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Não há mais oradores
inscritos.
Nada

ma 1 s

havendo a tra,tar,

vou encerrar a presente sessão,
desi~nando
para
a
ordinária de segunda-feira a
seQuinte:
ORDEM DO DIA
-

1 -

PROJETO OE RESOLUÇÃO
N.ll. 63,

DE--1990

(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, ·c
do Re~imento Interno) '
Discussão, em turno úniCo, do
Projeto de Resolução n~ 63, de
1990,
de autoria do Senador
Iram Saraiva,
qUe altera o
art.
65
do Regimento Interno
do Senado Federal. (Dependendo
de pareceres.)

-20FÍCIO N" S/54. DE 1990
(Em regime de urgênciã~
nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
Ofício n~ 5~54, de 1990 (n~
135/90, na origem), relativo à
proposta para qu~ seja autorizado. o G_overno do Estado da
Bahia a
emitir e colocar em
mercado vinte e dois bilhões
de Letras Financeiras do T-esouro do Estado da Bahia
LFTBA.
(DependendO
deparecer.)
-

3 -

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o. 63, DE 1989
Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do Senado n.o. 63, de 1989. ·de auto-_
ria do Senador uutahy Magalhães, _que dispõe sobre a construçãci_de logradouros, de edifícios de uso público e de
veículos de transporte colet1vo,
a fim de gar.ant i r acessoadequado às pessoas portadoras
de
deficiência física,
nos
termos dos arts. 227, § 2.0. e
224 da Constituição, tendo.
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'l_nqu i etante, apresenta
341, de 1990, ni a é
contornos ·ca 1 a mi 'tos os:
desespero e desesperança, incerteza
e
insegurança
rondam
os
lares
Diretora, oferecendo a redo povo_ de Rondônia. Talvez
dação do vencido.
Dostoiévski
sombreasse
com
tons negros e escuros a no i te ·
- 4que se abate sobre o-meu Estado de Ron~dôn i a.
-PROJETO DE LE-I -DO SENADO
N.o. 203, DE 1989
Contudo, _ousarei, humildemen{InCluido em Ordem do Dia
te, fazê-lo.
nos termos do_ art. 172, I,
_do Regimen'tq::-Interno)
Rondônia é um Estado novo, é
um Estado recém--criado_, Uttf EsDi scussão, em turno único.-, do tado qu·e Se ençontra em fase
Projeto -de Lei
do Senado n~ de implantação. ·-e uma obr:a i203,
de 1 9B9,
de autor i a do nacabada. _situação esta ·que o
Senador Marco Macie1, que dis- coloca num momento extremamenpõe sobre o regi_str_g de pesso- -te de"l tcaáo no _-seu processo de
as físicas ou jurfd_icas junto afir!!lél,ção, de progresso e de
às Casas do Congresso Nacio- desenvolvime~to
económico e
na 1 , para os· fins 9ue espec_i- soe i a 1 . Ãndam de mãos dadas,
fica,
e
da
outras no
mesmo
caminno,
pari
provi dênc 1 as . . ( Dependend_o de passu,
o sucess_o e a as fixas
parecer.)
no EStado de _R_o_ndóni a.
_PARECER, sob
da _comissão

n~

5 -

Criado que foi pela Lei Complementar n~ 41, de 22 de dezembro de 1981 , es-sa c r i ação
não passa de um _di t~_roe ab_stra01 seus são, em turno_ ·único~ do to; -Si mp 1 es,
vazadQ nqs seParecer n;~:~. 345,
de 1990,
da guintes termos:
Comissão de-Constituição, Justiça e Cidadania, ao examinar
"Fica criado o" Estado-de
o Proieto de Decreto LegislaRondônia, mediante a" elevative niL 18, de 1985 (n~ 96/85,
ção _do- Território -Fedéral
na Câmara d_os _Deputados), que
-dO --mesmo nome a essa condiaprova as contas do- Presidente
ção,
mantidos os seus atuda República, relativas ao eais 1 ililites _e_ cofifrontaxercic_"i_o ftnanceiro de _1983,
ções.·~_concluindo,
com voto vencido,
em separado, dQ Senador João Há,
em verdade,
na lei, um
M_eneze:;; e voto vencido do se- toque ·mágic_o, mas essa magia
nado r_ Aureo Me 1 1 o,_ que:
-não tem o condão de transformar
uma
realidade
sócioQermanece a competência do económica em condiÇões de dar
Cohgresso. Nacional para julgar àqueJa gént·e qué ali _habita.
as contas anuais do Presidente que a 1 i encontr-ou a_ sua morada
da República;
defi.ni tiva, o indispensável ao
processo
de desenvolvimento
é da Comissão Mista Perma- que deve alentar necessarianente a competência para exa- mente uma região tão remota,
minar e emitir parecer sobre em condições tão
adversas,
as contas anuais do Presidente -para QUe assuma 6 pá tamàr da
da_ B_epública, inclusive sobre auto-sufiC-iência.
os projetas em curso, que verSrs.
senadores; Rotidôni2i foi
sem identica matér-ia.
o estuário para o qual acorreO SR. PRESIDENTE (Pompeu deram milhares de migrantes de
Está encerrada
a todo este Pais, migrantes marSousa) _
glnalizados nas suas regiões
sessão.
de origem, muitas vezes for( Levanta-se a sess.ão -ã 5- mando- os foc_os de tensão so10 noras e 36 minutOs.)
c.ial os bolsões da miséria e
da pobreza e foram intuídos a
segui
r para Rondônia_; para 1 á
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. AM/R LANDO NA SESSÃO DE encontrarem u_m pedaço de terra
para
plantar
e dela colher.
~'!
UE
NOVEMBRC/ DE
L990 f
QUE. ENTREGUE_ A REVI SAO DO
-No entanto, o sonho do eldoORADOR,
SERIA
PUBLICADO rado,
a
fantasia
e
o
POSTERIORMENTE.
fantást j co da regi ã_o desapareceram imediatamente, e o que
O S~.
AMIR LANDO (PSB - RO. resta 'é a dura, cruel e atroz
Pronuncia
o
seguinte real idade.
discurso.)
Sr. Presidente,
A criação do Estado de RondôSrs. Senadores, na condição de
representante
do Estado de nia, na f_orma da Lej _Complementar
n~
4:1,
não podia
Rondônia, socr compelido a -ãssentar, no âmbito desta augus- operar-se, podia pura e simpela vontade da
ta Casa, as angustiantes ques- plesmente,
tões que afligem o povo da mi- lei. Comprometia-se a Nação,
naquele
momento,
através desse
nha terra, o qu~dro dé Rondó-~-A~ECER

N~ 345,

DE 1990

Sábado 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!!o ID

Novembro de 1990

7405

d1ploma legal, a dar-lhe a
Assisti ,
sr's. s~naçlores, du- de
carga, _que sa, de Rondõni a
sustentação
necessária __ para ~ente·os-2o-a~os em_ que Vivf para Santos, consome, de· compoder
progredir,
cr~scer,
em Rondônia, cenas-dolorosas, bustível.
valor superior, à
desenvolver-se e chegar a con- como a. do ColonO, le~Janao --·nas carg-a que ·transporta. Então, a
dição de ~ndar pelas prôprias costas 60 qui., os, muitas vezes meu ver, CJ·-çaso de. Rondônia
pernas.
no_ caca i o,_ que é um_c_esto que re-clama
solução
em
três
-€1 e
ama-rra aos ombros e· 1 eva estágl-=os·-:· Imediatamente, esse
Con~udo,
como sôi acontecer, às co_stas. çomQ a _bestà ··carre- socorr·o·, esse ·estado de emer·as intenções, -vi a de regra, se ga a cargª·-- do patrão._
gêncía a que V. Ex.a. se refere
sepu 1 tam nas 1 e i s, por·que a i ntem que· ser atendido.
Não se
da é uma tradição neste Pais
E
lâ·-·vr· d t~uanto é diffcil ~cebe
como -populações qu~
que a lei não merece o respei- '-'-1evar Uni~Saci;)·----·ae fe~jão,
um foram estimuladas a ir pa_ra· o
to necessário.- O governante, saco de ··'-arrcz··':a ~Çl quilOme- oeste estejam à míngua. absona
democracia, déve a ela tros, par;3. chegar e fãzer uma 1 utamente des-~mparadas do c·résubmeter-se, porque fora d~ troca pelo_ ·açúea-r--.
o sal, a dit·o e- de toda e qualquer aslei
não há salvação, e a lei roupa ou aque1es prodUtos eS- s1stência, forÇ!m para Rondônia
deve ser sempre essa bússola senciais_ -~ -~obr::evivênci~ do- para pr·oauzir, para integrar
de conduzi r ao nort-e verdãdei- homem no isolamento da selva. p:lanos de ·ccnonização.
E.ntão.
ro
todas
as
ações As _ pessOas; l_á, não São mesmo tém que haver uma ass i stêhci a
governamentais. Sr. Presiden- -desc~misadas_._- "!luit:as
_andam emergencial para essa fronteite. Srs. Senadores, o -que se quase nuas';" coberto· O ·corpo e ra nova do País. A curto praverificou em Rondônia foi exa-- ~s partes pudendas-por___ - trapos ,z_o-,- têm ~q_ue ·s·er- ultimaOos ós
tamente o abandono do Poder cjue ao menos- "'dão ao homem a serviços de çonservação das
central
a mi 1 hões de p-e~soas _cqndição moral de encarar 0 -estradas; a médio prazo,- o ma·
- peamento geoecológico-. --ist_o é
que apertaram no novel Estad9 ~eu semelhantE?:---para ajudar este Pa 'Í s, para---uma definição agricoJa para a
desafogar tensõés --sociafS: fiO_ -f'Ste.·é Ufu quãdfõ qUe C_õril~ço a Amazônia. O atua1 Secretário
Sul e em todos os quadrantes esboçar nesta i ntérvêhção que do Me i o Ambiente entende QUe
do Bras i 1. Para lá se deslocou faço na~~~C-ª§ª_maior do Parla- não se deve cortar uma árvore,
uma corrente migratória Sem ·menta ·6ráSiiefro e que venho que não·se deve fazer qualquer
precedentes na História
do coõrar-~- ao Poder ExeC:utfvo do inter-Ferência. Diz S. Ex": que
Bras i 1. e se eu cit.ãsse aqui Pais, P'àra Que- resgate 'essa qUa i quer est-í mü 1 o ao progresso
Uma cifra, só para dar uma i- c:JíViqã Que t~m pªra ·cÇ?m_o povo na_quela região ser-i.a uma alustração numérica, tão sequi- de Rondônia. Por.que foram es- fr'õnta ao ecossistema .. Na reaa
Amazônia
é
osa para os espír-itos que têm timuladas-· correntes- nrrgrató- l idade,
na dúvida a sua forma de _ação, rias que lá chegaram,
deSbra- ·1 eopár"-d i ca, tem ter r:: as d!9 mais
eu dir1a, como está registrado vando a floresta, desbravando alta fertilidade e tem terras
nos serviços do Estado de Ron- a ~elva. criando uma civiliza- que não podem ser tocadas. Endônia, o ingresso de 950 mil çãO ... prodUziriàõ-:-a·r;é:flJez:a-para tão, tem-se que fazer um mape..:
pessoas entre os an·os de 1980 ,dep_Q1.s :?erem pen-al_izadas ao -ãmento.para saber~se ohde proe onde não se deve
e 1989; 950 mi 1 pessoas assen- ~- ho,1,q_~usto_, · pór:Quê ·não têm dUzir
tadas nos registres. afora a- 'conctjções -de __ sobrevivência. prodUzi r. A- lon~o --p·ra~o. são
alternattvas
que
se
que1as que encontraram pOtros -Esta dívida qUe'$empre cobrei dUas
caminhos também para chegar a -dz tr fbüha dç, Assembléia . Le- aOrem: é a abertura das estra~
Rondônia e lá se estabelece- gislativa (jo Estádo ·a-todOs os dãs_ para o Peru e por- v.f a derem.
·pol ítícos çlq· País que _aperta- cbhSéqüência, para o_ Oriente.
repetido- aqui que o
ram em Rondônia_. É es--te pensa- Tenho
mento que me faz ousado e me grande progresso dos próximos
o Estado recebeu esses brasi- anima a trazer, pa~a esta ·ca- --5o -anos virá do· Oriente. Os
leiros de
braço-s
abertos. sa, as quest.õ.es do meu _Estado, nossos .. grandes pareei ros se-rão
o ·Japão, a Coréia,
dando-lhes
as condições de mas que sã"o as questões des.:te a China,
sobrevivência. A que preçq po- País, porque -eS1;e _pª-ís ne;o como eu_' ·vi, e""-Tailândia. O
demos nós pagar esta d1vlda anda bem em parte alguma. In- Mercado - Comum Europeu se fesocial para com o~ migrantes felizmente, este Pals_não teve chou. os Estados· Unidos, _Méxique chegam 'lá, em verdade com governantes que dessem a di- co e Canadá fecharam-se. ·Então
mui ta esperança, mas sem os mensão e _ti ~essem,- _a grande:<;a a· nossa grande S?-'Ída é'- aquela
mínimos recursos para poderem dos problemas nacionais e os_ pelos Andes. Em seguida ..;.-__-veja
v. Ex~-, só se tornarâ V1áve1
estabelecer-se,
trabalhar
e solucionassem,
a- grande produção do Acre e de
produzir!
O
Sr.
Lei te
Chav·es
Rondônia.quando alcançar a s~a
dimensão
ma i o r - a t·ravês _ dos
Permt te:..me V. Ex.z:.o um _a_pa('te?
O Estado de Rondônia tem reAndes.
Pelo
Atlântico
é
cebi do mi 1 hões de bras i 1 e i r os, .O , $R~-- AM:i:R L.ÃNÕO
Então; essa estrada
OuçO o inviável--=.
porque essa corrente- miQratâ- nõbre
Seria~~r,
com
muito é ne·cessé.ria. A poslção ado--taria iniciou-se-desde os anos pra~er.
da pelo Presidente dos Estados
de 1970, quando RondOnia não· Unidos junto ao Japão,- desespossui'a mais do .que 60 mil. o
Sr.
"-Leite
ChaVes
t:imulando a-~construção da via
almas._ Hoie já alcaryçamos qua- -con9rátU-1_o-m_e__ c::om v.. Ex.a_ ~;~e_la rodoviária andina, sob a- ·ale-gação
de preserv.ação- do-meio
se 3 mi lhoes de h~b!!antes. E oportunfdade- dõ pronunciamende que recursos d1spoe o Esta- to. v. Ex 4 está descrev.endo um ambiente, é insidioSa~-o-Esta
do para.pagar essa imer.:sa.con-... _qUa:dro '"'ªar. ELI sou-d"o 'Par.;má dOs Unidos não-Querem a nossa
t~ _soc1al? Colocando a dl~po- ~sei quantas levas
hõu.ye ·qe concOr't'ênci a_ na venda _,..çle so~a
s1çao da _população serv1ços homens do ·campo •. habilitados, para o Oriehte. Tambem, a mefundamenta1s,
obr~s d~ infra- experientes, que se
dirigiram d"io"prazo, existe a quest"ão
estrutura que poss1bil1tem, ao a Rondônia para alí realizar doÍ dirigíveis, não -sei se V,
m~nos,
o escoa_mento da produ- uma co1oni~ação. semelhante:_ a Ex está a_,_P.~_r. -· . __ ·
çao dos nossos co 1 onos, _que que
fizemos
-1)_0
norte do
O SR. AMIR LANDO
Uma breve
mui ta~ vezes se i nter:n.ar"al!l 4:0, f>.araná, __ Sé i tambem dos grandes
50 qu1lômetros f1Qrª$ta aden- probiemàs que vem- ocorrendo de informação -eu a
tenho, _mas
gostaria
-de
bUYi~lo.t\o, e a tulha che1a de __ grãO:s l,Jm _tempo_a essa .parte. Não há
. - - .
f1ca apodrecendo, 9ege~eran~o- preÇos, não há compradores. a
se, porque eles nao tem me1os exportação está mu-lto d1fíci_l
o Sr. Leite Chaves - Para Ro~
de escoar o fruto do
seu e o_ e.scoB.ml;!lnto mai_s a:i_nda. dônia e- para a Amazônia ex'istrabalt-:Jo.
constato, até,_ que uma car:reta -tem os---dirig"íveis mo:-dernos.
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não os antigos blimps,
os zepe11ns a hidrogênio, e sim a
hél1o,
com
estrutura
de
carbono. f'1es comportam dê 250
a 300 ton~;adas de carga.
Saem,
por ~xemplo,
de Santós
para Juara, em Mato Grosso,
a
200 Km por hora. Viajam dia e
noite e se houver um CB, um
vent·o -mais forte, eles param.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL <Secan
quer prejudicar o dtreito de
nenhum. v. ExA continua com a
pala_vra,
mas_ lhe peço encarecidamente não conceda
mais
apartes.
·

0 SR. AMIR

ao

~ANDO

manqa~ento

- Obedecerei
da Mesa.

Sr. Presidente e srs. Senadores, a _1ei
complementar que
criou
·.o EStaao· de Rondônia. envoltam carregados ·de madeira,
de gado e o preço do transpor- via utna ajuda )~Ubst~nci{'.l -a
te de uma dessas cargas cor- essa nova-- Unidade da Federaresponde ao que se gastaria ção, cOnforme se lê no seu
com uma jamanta que sa f sse de art. 34:
lá para cá, no que diz respei- __
- to a~ diesel. No futuro, essas
"O
Poder
Executivo
instituirá, a partir _desta
grandes naves atravessarão dos·
'lef-; P"fograina ~especial de
Andes até a China. Há um prodesenVolvímento para o_ ESjeto francês, da Aeroespeciale,
e a União Soviética está
tado de Róndõnla com a d~ração miníma de _cinco anos.:
desenvolvendo um ainda maior.
Recentemente estive com o mios recUrsos - ·para o pronistro do setor económico.
agrama de que trata este arqui, -o qual
me informou que
t 190 constarão dos Orçamene 1es possuem mode 1 os _ de 2·oo
-tos dá União_. __
toneladas. Para aque1a regi.ão_,
eles são fantásticos.
pois
A União· fiCa ãutorizada a
servem até como hospitais. EnassUmir a dívfcla -furidada_ _e
tão,_ na medida em que me for
os encargõs financeiros-da
instruindo,
da_rei informações.
admlnistraçãQ~do_Território
a V. Exa e V. ExA poderá, tamFederal
de Rondônia,
bem
bém, orientar-se neste sentido
como-das entidades vinculae poderemos estimular projetas
das então existentes .. "
de transQorte desse tipo no
Bras i 1. __ só. quatró pafses no
Mundo podem f.azer isso: os Estados Unidos pretenderam, mas -Antes da criaÇão do Estado de
as transportadoras concorren- Rondônia ex_istia.um Território
tes criaram empecilhos políti- Federal, e o novo Estado rececos; a França, que tem um pro- beu_ essa herança e pa_ss_o_u a
jeto fantástico, é muito pe- ser ___ responsáve 1 pe 1 a grande
efltão-,
quena
e não tem interesse parte dos gast-os que,
nisso:
então, restam a União eram assum-idOs pela União.
Soviética. o Brasil e a China,
Enl riiã tér-ra- de pessoa 1 • o_-_que
que são países continentais,
e este é problema
sendo que o Brasil ê o que tem ocorreuangustiante para o meu Estado
melhores condições, porque não --'foi.
·simplesmente, a cedê_rJ_é assolado por ventos de grande velocidade, não temos tu- cia_ dos servid-o__res da União,
dosquais,
mais de 5_0%, a prófões;
e para a Amazônia, não
pria lei, no seu art. 18, manhá nada de melhor. Com uns di- dava
que esses servidores fosrigíveis desses não se preciSa
absorVidos pelo Estad_o.
devastar a Amazônia pare que a sem
Hoje,
o Estado não tem condiprodução se_j a reco 1 h i da nos
ções· de bancar a folha de paseus
efet i vos
_1 oc_a is
de
desenvolvimento. E sintético o gamentO, e ós números são _efemeu aparte, mas quero deixar tivamente demasiados. O Estado
minhas congratulações a v. ExA não tem uma economia capaz,
Enquanto estiver aqui, e mesmo sequer. de sustentar os servisobrefora, conte comigo, porque sei dores, p·orqúe a União,
quanto está sofrendo a popula- tudo a partir do último ano,
ção do Paraná que demandou·à -entendeu que apenas a sua resAmazônia, gente da mais al_ta ponsabilidade se restringir a
aqueles
experiência no seto_r_ agr í co-1 a mais servidores dela,
e que po_deria, como estava fa- que continuam o regime jurfdizendo,
reproduzi r
a 1i
a co da União, colocados à discolonização-modelo que reali- pas i ção do Estado.. Apenas por
essa parcela a União se reszamos no Paraná.
ponsabiliza.
numa interpretainteresses do
O SR. AMXR ~ANOO- Agradeço, ção lesiva _aos
Estado.
interpretação
nobre Senador,
o_ seu aparte
contrária
à·
lei
complementar,
que enriquece,
sobremaneira,
contrária
ao
bom
senso,
meu singelo discurso.
contrária ao espírito da lei,
contrária
à
letra
da
lei.
Tudo
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de isso. hoje,-está nos filigraSousa) Nobre Senador Amir
Lando, comunico a V. Ex 4 que o nas_ jur1dicQs, e p Estado dede
um
parecér
da
seu tempo
regimental
está pende
da Repúbliesgotado. De forma que solici- ConSul tor1 a-Ger-al
ca·;
-cujo
part·o
é
demorado,
deto não conceda mais aparte,
porque há doze oradores ins- vastador e perverso ao Estãdo
critos e esta Presidência não de Rondônia.

porque o

radar

acusa.

Então

m
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Este mês, tenho r_eCeQi do uma
sér_j e -de _comuni caçõ_es de D,eputados Estaduais de RonQ9niaHaroldo Santos-, -Vicente_ Homem,
e tantos outros_ -, que~.esti1io
preocupad_os, porque o Gover_no
não tem dinheiro para pagar os_
ser v i d_ores no mês de .no'l,(embro,
-di spós-se a. pagar apenas 40%
dO que é devidO aos servidores
do Estado. Enq~anto isso_, tudo
permanece suspenso,- em compasso
de _ espera,
enquanto _ a
Consultaria-Geral da República
não se manifesta a respeito.
- Faço_ desta tribuna utn apelo
ao Senhor Presidente da RePública,
para que se dê celer1dade ao cumprimento da Lei
Complementar nA _41_, colocand"o
à disposição do Estado de_Ron~
dônia os recursos fundamentais
e nec~ssários não _apenas- Pára
o- pagamento de pesso~l como,
sobretudo, para cumprimento da
letra do art.
34, que manda
co1ocar à disposição do Estado
de Rondônia recursos para implantaçã~
de infra-estrutura
necessar1a.
Hoje,
Rondônia detém uma rede, uma malha rodoviária de
mais de 30 mil quilómetros.
São estradas vicinais e estradas-~ cole_toras que se espalham
para-serv1rmais de 2.50 mf_l
famílias assentadas pelo Governo Federal __ r:'les_sa região e
oue,
hoje,
estão lá, muitas
delas, sem cond_ições de trafegabi1idade, porque, como sabemos, a cada ano as chuvas,
as
adversidades de clima destr6em
as estradas,
e
é
prec_iso
reconstruí-las a cada verão.
A
situação de Rondóni_a é
dramátfca, Srs. senadores. No
ano de 19B9, foram registrados
mais de 300 mil
casos
de
malária~ A situação da __ s_aúde é_
de penúria.
o hospital,
o
pronto-socorro __da Capital . do
Porto Velho, foi fechado.
por
falta de condições, por faita
de dinheiro para pagar o médico,
por falta daqueles._remédios __ indispensáveis ao
seu
funcionamento.
Em Rondônia o povo está doente, e muitas vezes busca na
assistência .médica um complemento alimentar,
porque
há
dieta.
Embora estado que tem
condições para desenvolver-se-,
há falta de infra-estrutura,
há
falta
de
apoio
governamental.
Quando falo é
sobretudo do- Governo Federal,
que está re1egando aquele povo
ao fracasso, ao desespero.
Estamos condenados, porque a
nossa economia é débil, é debi1itada e se assenta na exploração agrfcoia,
no campo.
Sabemos das dificuldades que
atravessa a agricultura neste
País.

Sâbado 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

Novembro de 1990

74W

São os Secretârios de AgriPel_o que estou vendo, .., Sr. de 1973, e tendo em vista _o
cultura dO-Centro-Sul que fa- Ministro lévou-- essas palavras que
consta_ do Processo n~
zem um alerta ao Pafs sobre a às Últimas conseqOências. Cotrll:l 013.694/S0-1, resolve aposenquestão
da
agricultura: homem da -ftiiciativà ·· pr·ivada, tar, vo·luntariame·nte ALOYSIO
FERREIRA MAGA~HÃES,
Técnico
"Advertência
à
Nação
Area de Processo
brasileira:
vai
faltar do livre comércio, parece que l:.egislat_ivo,
pretende
ficar,
única
e
excluLegislativo,
·classe
"Especomi da". O cus_to da produção agrícola não se paQa na comer- - s1vamente, sozinho na ·agricul- cial", padrão III. do.Ouadro
c i a 1 i za'ião dos p_rodutos, e dos tura, porque os demais estão Permanente do Senado ~ederal,
72 milhoes de toneladas tere- sendo condenados a sair dela nos terroo$,~do artigo -40, inci ...
- so 111, a11nea a,
da Constim2s•
possivelmente, uma r8du- pela bancarrota.
tuição da RePública Federativa
çao
para
45
milhões
de
·O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de do- Brasil, combinado com os
toneladas.
SOusa.)
Faz
soar
a artigos 515. inc_iso II. 516,
campainha.
incisO I, 517
inciso IV, 490,
Onde está o projeto agrícola
492 e _486 .§ 4 1 • do Regulamento
do Governo que pretende salvar.
O SR.
AMIR LANDO - Ence~rá::. Admi ni stra_t i _v o do Senat;:lo Fedeeste Pais por que um País da
ral,
bem assim com o art. . .,--1
dimensão territorial do Bra- rei, .Sr_~ Presidente.
da Resolução SF n~ 87,
de
s i.l , que tem a sua base fundaOs proj e tos_ do meu estã.do são 1989,
e ainda com a Resolução
mental na agricultura,
carece
indispensáveis
e
prementes.
nA 2i, de 1980, cotil" proventos
'de alimento para o seu povo?
Porque não há um programa ·sé- Não podemos mais esperar o a- integra is.- observado o di sposrio neste País. Desde Pera Vaz manhã, porque tal~ez o_ amanhã to no arti~o 37, inciso XI, da
de Caminha, quando diSse que fuja dos nossos pes ._ Nao pode- Cons_t i. tu i çp;c_ fed~r:"-à 1.
em se plantando tudo Qá, nada mos mais esperar. É _ precise
mais se fez de sério neste que a União assuma as suas Senado Federal, em 21 -de noPaís
em
matéria
de responsabilidades e coloque à vembro de i990. -_Senador Iram
agricultura. Está aí o País em disposição do Estado de Rondô- S_araiva, Primeiro- Vice-Presiexerc í c·i o
da
dificuldades,
em situação de nia, das milhares de pessoas dente . _ n_o
penúria, porquanto o Sr.
Mi- qu_e 1 â estão produzindo para Presidência.
nistro da Agricultura, que de- -este Pafs, produzindo em ~on
via preocupar-se com as ques- di_ções tão adversas, os recursos necessários ·para prossetões agrícolas,
muitas vezes
ATA DA 152• SESSÃO,
se faz de xerife, fiscalizando guirem esta caminhada que. hoje, está ameaçada pela bancarREALIZADA EM 11 DE
contrabandos,
atribuição da
rota,
pela
falência
e
pela
OUTUBRO DE 1990
Polícia Federal, em vez de estar, efetivamente, cuidando do destruição.
campo, das questões do campo,
(Muito bem! Palmas.)
das questões da agricultura e
(Publicada no DCN (Seção II)
da pecuária deste País.
de 12-10-90)
Há nisso tudo uma contradição
e até uma ironia. Em seu discurso de posse, S. ExA, o Sr.
Ministro da Agricultura,
dizia. com certo garbo, que. enfim, um produtor subiria as
escadas do Ministério da Agricul~ura. que, enfim, um ·homem
da iniciativa privade, um produtor rural chegava ao Ministério da Agricultura.

ATO DO PRESIDENTE
DE 1990

NO 248,

o Pre-Sfdente do Senado Federa 1 , no uso da sua competência
regimentai
e regulamentar; de
conformidade com a ~elegação
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da COmissão
Diretora n~ 2, de 4 de abril

RETIFICAçilo
Na pub 1 i_ caçá o fe i ta no DCN
·seção I I - de 12-10-90, após
a-fala_ do Sr. Presidente, concernente à posse do sr.
Antonio Alves Queiroz. na página
n~ 5535,. 2.n coluna,
inclua-se
por
omissão
o
seguinte
dtploma:
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ATA DA 1590 SESSÃO,
REALIZADA EM 18 DE
OUTUBRO DE 1990
(Publicada no DCN (Seção II)
de 19-10-90)

RETI F!CAÇÃO
Na

pub 1 i cac;:ão .fe i ta no DCN -

Seção l i - de 19-10-90, apó's a
fala do s~. Presidente, con-

Novembro de 1990
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cernente à pos'se do Sr.

Rodrigues

.n~

Ozie1

Carneiro, na página

5.694, 3~ cOluna,
por
omissão
o
diploma:

inclua-se

se~uinte:
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República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11
ANO XLV- N° 162

BRASfi:JA- DF

TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 1990

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 191• S~SSÃO, EM
26 DE NOVEMBRO DE 1990
1,1

ABERTURA

1 •2

EXPEDI ENTE

1 .2.1 -Aviso do Procurador-Geral da Repúb1tca
N~ 318/90, encaminhando
informações preStadas Pela
Procuradoria da República
sobre os quesitos constantes do Oficio n~ 77, de
1990, de autoria do senador
Mauro Borges.

1.2.2
Mensagens do Governador do Distrito Fede-

ral

- N~ 137/so~oF (n~ 110/so.
na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei
sancionado.
- N" 138/90-0F (n" 113/90GAG, na origem), submetendo
â deliberação do Senado o
Projeto de Lei do DF n~
64/90, que autoriza o Poder
ExecutivO a abrir ao Orçamento do Distrito Federal
créditos suplementares até

o 1 i mi te de Cr$ , , , ..... , ~ _.
11.824.000,00.
1.2.3- Pareceres

Referentes
matérias:

às

seguintes

- Projeto de Lei do Senado
n~ 106, de 1988. que
esta~
belece
os casos em que
acontecerá a identificação
criminal, tornando eficaz o
art. 5~.
item LVl'!L-- da

Constitvição,providênc1as.

e

dá outras

- Prqjeto.de Lei do Sehadon~ f-o4:~de-1989, qué ext'in~
gue, como empresas estata1s,
as
qu~
forem
deficitárias, priva_tizandoas ou li__quidando-as.
.... Pr_qjeto d_e_ Lei do S12nado
n~ 221, de 198-9, qlie -considera nulas todas as nomeaÇões e ·a-dmissÕE;!s_ s~m concurso públiCõ feitas na administraçãõ PúbliCa direta
ou indlreta e dâ outras
pro v i dênc i as '
-~
--

Projeto

·de

Lei

n~

e

de

369í89, que dispõe sobre os

servtços
registro.-

notariais

- Proj ~t_o d6 Le;-- do Senado
405, de 1989, que torna
obrigatória -a publiCa~ão de
despesas_ com
publicidade
real lzadas
-~:lela
União
Federal.
·
n~

nacionais tendo por objeto
renegociar- os ajuSt-es que
menciona.
1.2.6- Requerimentos
- N$1. 45.2/90, Cle autO"r;1a-do
Senador Jutahy MaQalhães,
-solicitando ~que_9 Triq~~al
de Contas da Uniao, rea11ze
i nspeção
__ e
_ audi ter i a
-'eonté,bil, fínár;cefr21. -.: ope-_
racional ~ patrim0nfá1 em
ates e contratos celebrados
Pela àdín'itilstf'àç~o públfca
que espeCi f,iC:â ~-·
- NSI. 453/90, de auto-riã- tio
Senador João L~ 1 r~, so 11 ç itendo licença para tratamento de saúde, no pérfodo
de 1 2 a 30 de novembrO do
cor~ente ano.
--

1.2.7

Presidência

Comunicação

da

Proje-

- Recebimento do Oficio n 2
através do
qual o presidente do aanco
--Central, sol_ici ta autorização para que a Prefeitura
Municipal de São Paulo possa emitir e-~colocar no mercado, através de·· o'Tertas
públicas, 1.717.544.757 Letras Financeiras do Tesouro
daquele municlpió.

Projeto Se Decré'to Legislativo n.s<. 93; ·ae- 1990-,
de autó'ria do Senador Jutahy M_agalhâes. que sujeita à
pré_vi_a_ ap_rovação _ õo Ço_n_greS~iô·-tllac-i o na 1
os tratados, aco_rd.os ou_ a tos i nter:-_-

prazo_ para
no
sentido de inclusão em ordem do Di a dos se_gu_j ntes
proje'tos de lêi aprecíados
·conclusivamente pela Comissão de Constit.L.!.ição-, Justiça e Ci_dad'anía.

1;2.4

Pres~dériCi_a

~~municação

da

PraZo para apresentação
de emendas ·aõ- Projeto de
-Lei _do DF n~ 64, de 1990,
lido anteriormente.
·
1.2.5
to

-Leitura

de

S/56, de 1990-,

Iérmi no

do

---i riterpos i ção de recurso
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EXPEDIENTE
CENTKO GRÁFICO DO SENADO FEDEIUU.
PASSOS PORTO
Di reter-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
D1retor Executivo
_
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZJ\
Oiretor Admmistratwo_
LUIZ CARLOS OE BASTOS
D.retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
D1retor Adjunto

- Projeto de Lei do Senado
nA 76, de 1988, que dispõe
sobre
i njunção.

o_~

Deputados.
-

n~

A

mandado
Câmara

de
dos

Projeto de Lei do Senado
77, de 1989, que disci-

plina a expedição de credenciais, plenos poderes ou
qualquer
instrumento que

hab.ilite agente dip]omático
a firmar ato internacional
,em
nome
do
Pais. Ao
Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado
338, de 1989, que regulamenta o art. 135_da ConStituição Federal. A Câmara
dos Deputados.
n~

- Projeto d~ Lei do Senado
nSI. 55. de 1990, __ que dá nova
redação à Seção IV, docapitulo II, do Tftulo VIII,
da ConsoliOação das Leis. Qo
Trabalho. A
Câmara
dos
Deputados.
Designação
da
comissão
mista incumbida de emitir
parecer sobre a. sequinte
medida provisória,
editada
pelo ~enhor Presidente da
Rep~bl1ca,
e
fixação
de
calendário para a tramitação da matéria:

DIÁIIIO DO CONOMSSO NACIONAL
lmpreuo sob • respons•b•hdade d11 Meu do Senado Federiii

ASSINATURAS

Semestral .......... , ... ·····----~"~·.:·· ··············--·~---- .. CrS 3.519,65

r.ragem 2.200-exemplares.

--cl usão do programa governamental SOS Rodovias.
sENADÓR_NEV MÁRANHÃo--·p~
lftica financeira, com sucessivos superávits do Tesourq no atual Governo.
SENADOR MAURO BENEVIDES SituaÇão das creches no interior cearense em face da
fa 1 ta dE'(! repasse_ de· rec.ursos pela _LBA.
SENADOR MARCO MACIEL - Efeitos -da seca no-· Nordeste
e particularmente no Estado
de PerriárrlbucO.
.

-SE-NAÓÕ~ --MAURf,CIO CORREA Encaminhando à Mesa-recurso
no sentido de gue seja submet_iQo a.o Plenario o Projeto de Le i
do Senado- n.$l.
335/89 ,__ que trata dO- reglstro
de
fil_ho
de
pai
_ i_gnorado.
Inconstit_uc__ionalidade da Medida Provisória
n~
266/90,
que trata da
concordata.
Descumprimento
da
Const 1 tu i çã·o
Federa 1
pe 1 o
Pres i_dentEt _ Fernando
Collor.

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO - . Re_i_vfndi cações de
empresár-ios do -Ceará,
no
senti do da revogaçã_o
de
portaria
do
conselho
Medida Provisória n~ __._M_one_tár i Q N.aci o na 1 , pro_ i267, de 1990, que mOdificabindo a realização de opea Lei
n~
6.649, de 16 de
rações de crédito de custeio -agropastori 1.
maio de 1979, que regula a
locação predial urbana e dá
outras providências_.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES Inveracidade d.e
.not·fcias
1 .2. e
Discursos
do
ve i cu 1 ada_s em órgãos da i mExpediente
prensa, denegrindo a imagem
do Congresso Nacional peSENADOR LOURIVAL_BAPTISTA
rahte a opinião pública.
- Conferência da Ministra
Situac;ã.Q do setor etétrico
da Ação Soctal, sra Marganacional.
rida Procóp1o, enfocando a
política nacional
de ação
_1 .~.9
Comunicação da
social.
Presidência
SENADOR
MEIRA
F•ILHO
Classificação dos programas·
de rádio e_ te 1 e v i são. con-

Término do prazo para
apresentação 'E!e emendas ao_s
Projetas de Lei .do Senad_o

n~s
2"56/89-Complementar
22/90-Compl eme~.tar.
.

e

1.2.1D- Offcios
N.$l. 88/90, do Presidente
da Comissão de Constituição,
Justiça_ e Cldadanja.
comunicando a
aprovaçao,
nos termo"s do substitutivo
que oferece ao Proj~to "Oe
Lei _do_: Sen~do nll 405)89,
que t9rna ob~fgatócJa a pub1 i_ eação de despesas com
publicidade realizada ,pela
União_ Federa 1 .
.. N.ll. 89/90, do Presidente
da Cómi_ssão de. Constituição. · Jus_tiça e Cid~çjãnia,
comunicandO _a rejeição_ do
_Projetq_de Lei do Senado ns:r
1 04, de ~.989, que extingue.
çomo empresas·-- e:=;t-ã ta 1 s, as
qu~
forem
de_fici{~rias,
privatizando-as ou_ liquiçtando-as.
N~

90/90, do Presidente

Comis~;i~o
de Consti'tuf~ão,
Justiça~ e_Cidadania,

d_a

comunicando a aprovação __ d_o
P-rojeto de Lei do Senado ns:r
106/BB, -que __ es1;.abelece_ ,os
~sos
em ~ue acontecera a
jdentificação
criminal,
tornando ·eficaZ Q art~· 5SI.,
item LVIII, da Çonstituição
da República F~derativa do
Brasil,
e
dá_
outras
proVidências.
-N~ 91/90, do Presidente
da Comissão de Constitui_ção,
Justiça e Cidadania,
comunicando a aprOvação do
parecer pelo arquivamento
do Projeto de Lei do Senado
n.12 22 i /89,
que con·s·; dera
nula todas as_ nomeações e
admissões sem concurso públ ice, -_feitas na admi"nistração ~ública direta ou
1nd1reta
e
dá
outras
providências.

N.l2 92/90, do Presidente
_da._ Comissão de Const i tu jção,
Justiça e Cidadania,

-----------------------
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do Projeto de Lei

dó_ Se"hado

n~.369/89, que dispõe sobre
os serviços notariais e de
registro.

1 . 2. 11

Presidência

comunicações da

Abertura de prazo de
cinco.dias para interposição de recurso. por um décimo da composição da Casa,

para que os ProJetas de Lei.

do Senado nAs 106-/88, 104 e
405/89,
sejam _apreciados

pelo Plenário.

Prejudicialidade do Requerimento nQ 437, de 1990,
oo Senador-- Mauro Borges.
por ter recebido através do
Aviso n~ 318, de 16 de outubro do corrente ano,
do
Procurador-Geral da República, a informação solicitada.
-

n.s~.s

Deferiment·o dos Recursos

7 e 8/90, no sentido de"
que os Projetas d'e Lei do
Senado nAs 377 e 335,
de
1989, sejam apreciados pelo
Plenário.
-

Abertura de prazo para
recebimento de ~mandas aos
Projetas de Lei do Senado
n~s 377 e 335, de 1989.

:1 -~--ORDEM
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do Senador Marco Ma~1el,
que dispõe sobre o reg1stro
de pessoas· físi.cas ou jurfdicas jUnto às Casas do
Congresso Nac.ional, para os
fins que especifica e dá
outras providências.
Apreciação
adiada por
falta
de quorum para o prosseguimento da _s_essão.

DO DIA

Projeto de- ~esolução n~
63 de 1990, de autoria do
Senaõor Iram -Sara i vaI _que
altera o art. 65, do Regimento
InternO do Senado
Federal. Apreciação adiada
por. fa·1 ta de quorum para o
prosseguimento da sessão.
Ofício n~ S/54, _de 1990
(n~ 135/90, nã origem), relativo à proposta para que
seja autorizado o Governo
do Estado da Bahia, a emitir e colocar em merca_cto 22
bilhões de Letras Financeirji:l.S do TeSõMro--do Estac;tq ga
Bahia LFTBA. Apreeiaçao
adiada por fa~ta de_ · quorum para O prosseguimento
da sessão.
.
Projeto ,de Lei do Senado
n~ 63, de 1989, de
autoria
do
Senador Jutahy· MagaThães, que dispõe sobre a
construção de logradouros,
de ediflcios de uso público
e de veiculas de transporte
colativo, a fim de garantir
acesso adequado às pess_oas
portad_oras de deficiência
ffsica,
nos
termos dos
, ·arts·. 2.27, § 2~ e 224 da
-Constituição.· Apreciação adiada por falta de
quorum para o prosseguimento
da sessão.
1

ProjétO .de Lei do Senado
h.st 20.3, de 1989. ~de ·autoi-ia

----
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comunicando a aprovação_ do
parecer,
pelo arquivamento

-

Par~cer
n~
345/90 da Comlssao
de
Constituição,
Justiça e _Cidadania, sobre
o Projetoo de De~reto Legis-lativo n~ 18, de j985,_ (n~
96/85,
na
Câmara
dos
Deputados) I que aprova as
contas do Presidente da República. relativas ao-exercício financeiro de 1983,
com voto venci_da_, _ em· separado, do Senador ~oão Menezes e voto vencido do Senador Aureo Mel lo. APreciação
adiada por falta de quorum para o prosseguimento
da sessão.

1. 3 . 1

dem

do

sessão

1 .4

2

.:.. Des i gnação da orDi a
da
próxima

ENCERRAMENTO

MESA DIRETORA

3
LÍDERES E VICE-LÍDERES
DE PARTIDOS
4 - COMPOSICÃO DE COMIS·
SOES PERMANENT~S

Ata da 191ªSessão, em26 de novembro de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª' Legislatura
Presidência dos Srs.: Nelson Carneiro, Alexandre Costa e Pompeu de Sousa
ÀS

14

HORAS

E

ACHAM-SE PRESENTES
SENADORES:

30 MINUTOS,

OS

SRS.

Antonio Luiz Maya- Alexandre
Costa
Chagas Rodrigues
Mauro Benevides - Marco Maciel
- Mansueto_ de Lavor - Franci_sco Rollemberg- Lourival Baptista Jutahy Magalhães João Calmon - Pompeu de Sousa
- Meira Filho- Affonso Camargo- Jorge Bornhausen.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa)- A lista de presença
acusa o compareci_mento de 14
Srs. Senadores. Havendo número
regimental,
declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus I i niciamos nossos trabalhos.
O Sr.

1~

Secretário procederá
à leitura do Expediente.

É t'ido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO DO PROCURADOR-GERAL
DA REPUBLICA

1at1va ao Projeto de Lei do DF
t:"l~ 69, d_e 19~0, de
iniciativa
do Governador do Distrito Federa 1 , que autoriza o . Poder
Executivo a~abrir crédi_tos adicionais até o limite de Cr$
23.478.444.000,00
(vinte
e
três bilhões,
quatrocen-tos e
setenta e o i to mll hões, quatrocentos e quarenta e quatro
mil
cruzeiros),
e
dá outras
provid_ênciãs. (Pro~et--o que se
transformou na Le1 n.st 1~9. de
2~ de novembro de 1990.)

N_g_ _ 31e/so.
de 16 de outubro
últimO, encaminhando -iiifoririações prestadas pela Procurado~
ria da RepUblica sobre o Ofício_ nA_77, de 1990, do Senador
Mauro Borges, solicitando esclarecime-ntos sobr-e o andamento do processo da Comissão
Parlamentar de Inquérito desSubmetendo à
tinada a examinar a importação
do Senado Federa[
de alimentos.

.MENSAGENS DOGOVERIIIADOR
DO DISTRITO FEDERAL
Restituindo autógrafo de projeto de lei sancion~do:
Nll {37/90-0F- '(n~ 1-1ci/9b, na
or 1gem) de 22 do corrente, r e-

delió~ração

projeto

de

1ef:

MENSAGEM
(N~

N~

113/90-GAG

138
1

1

DE 1990

na origem)

Brasflia, 26 de noVembro def

990

.HIÂRlO DO CoNQRESSO NACIONAL (SeÇâo ID

Novembro de 1990

7414

Te-mos_ a

senhor Presidente,
Nos
termos do art. 3g i:Ja ResoluçAo ng· 157, de 1g
de-· ·áovembro
de 1988, tenho--a honl"8
" a elevada
dei ibede Submete ,raç/Jo dessa casa. acompanhado
de exposiçAo de
mot1'vos dos
senhores Sec_retá,..ios de- Plane-

jamento e da Fazenda, o

anexo

à

honra de submeter

elevada consioeração_oe vossa
Excelênci~
o Aonexo .Projeto de
Lei

que autor-fza..,o.Pode_r.

cutivo

a

aOrlr

Exe-:-

a

Lel

Orçamentária Anual do Di_strfto
Federal
(Lei
n.o. 89, de 29 de
dezembro de
1:9.89) _,
crédf tos
suplementar<es
até o 1 imite de
Cr$ 11.824.000,00
(onze
mil-

hões,

oitocentos

e

vinte

e

pf'ojeto de lei que autoriza o
t
·1 cruz iros)
Podef' Executivo a abrir crédf.:.· qua ro ml
~
·
tos
adicfona"fs
à
Lei
A supleme_ntaçãQ propbSta
é
Orçamentária Anual até o 1 fmi ~
resul ta~o de Excess·o de Arrete
de Cr$ 11.824.000.00 · (onze ca·da(f:ão de' --.Rece-1 tas próp,..1 as
mi Thóes e oitocentos e vfrrte e da Fundação Çul tura·l
do Disquatf'o mil cruzeiros).
tr.ito Federa\, provenientes da

real

ízaçãb~dos

diversos__ even-

Valho-me do ensejo pa,..a tes- t 05
ultura.1s
temunhar a Vossa Exce J énc i a a
c
·
·
certez8 do meu alto apreço e·
consideração. - Wanderley va1Renovamos a V_o_ssa Excelê-ncia

lim da Sflva, Governador
Distrito Federal.

E-:M. I
N~

CONJUNTA

do protestoS_ de elevada estima e
considerâção. ~ Celsius Anton.ic Lodder, Secretário de Plane)amento
- Ozias
Monteiro
Rodtigues, Secretário
da

Fazenda.
·-· . . . . . ·-· . -'-"-'"-~-~~ ~-=~~~·=~~=--

Brasília,

de novembro de 1990

Excelentíssimo

Senhor Goyer-

nadar,

PROJETO OE -LEI DO' DF
N~ 64,

DE 1990

Autoriza o Poder Executivo
a abrir ao areamento· do Dis-

trito

Terça~feira

Federal créditos suple-

mentares _até o limtte de Cr$
11.824.000,00 (onze milhões,

oitocentos e

vinte

e

mil cruzeiros).

saber CíUe

Faço-

ral decreta e

seguinte lei:

o senado

eu

DE

Ar~t _. 1.11. F_j ca b Pod_er Execut ivo autorizado a abrtr ao OrÇa-

1989),

at-é

cré01tos suplementares

o _ 1 i'mi te -_ de
Cr$
11.824.00.0,00
(onze milhões.

o i toce_ntos e vinte" e quatromil
cruzeiros),
para atendimento_ae Outras Despesas Correntes, conforme Anexo I.
2~ Os recu~sos neces-sá-

Art-.

rios ao atendimento do dispos~rtigo anterior dec_o_rrerão de __ Receitas Próprias da
Entidade.
Art~ a~ Esta Lei entra em vi-gor na data de sua publicaçãb.
ArtN
4~ Revogam-se as disposições em contrário.

to no
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dão contrapor-se -ao _Estado,
através do seu inalienável direi to de 1 i b8-rdade, secundado
por outros não· menos importantes preceitos constantes d6
art. 5~ da Le1 Maior.

Novembro de 1990
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yuntamente .com esses aspeccertamente.-avu1 ta ri a
também a- ·questão da doação das
ãÇões·, n.a verdade um patrimô. Da COm 1ssão de Const i tu i nlo público·, porquanto s~_o_a
ção, ~ustiça e Cidadania
tradução fi.nancei r a ~e __ ..i n~tct":'.
sobre o Projeto de Lei do
lações, terrenos, equ1pamen~
À v 1 sta do exposto, na es.fera tos,
Senado nQ 106, de 1988, que
e outros mais, alguns
estabelece os casos em que de competência regimental des- a_té. como a pos·tc;;:ão no- mercata
Comi_ssão,
patenteada
a
juacontecerá a identificação
do, de avaliação diffci 1 ._
criminal, tornando eficaz o ridicidade e constitucionaliart. 5rô1 1 item LVII-l., da- dade do p_rojeto, opinamos, no Doar um-·bem púb-1 i co _represe_nIado numa empresa, ainda que
Oonstitulção, e dá outras mérito, pela sua aprovãçêo.
providênc1as.
aos seus empregados, e meSmo
Sala das Comissões/: 22 de no- que estejamos todos plenamente
id Sabóta convencidos da idéia ce-ntral
Relator: Senador Wilson Mar- vembro de 1990. de
Carvalho ·Presidente de Privatização, não
tins
seria
- Wilson
Martins, Relator justo, pela desi.gualdade daf
Correa
Afonso decQrrente. Isto porque, sendo
De autor 'i a do em1 nente s·ena·..; - Maurício
dor Iram Saraiva, o projeto Sancho -- Chagas Rodrigues - púb] ico_ o bem, privatizá-lo.
sob exame busca discipl_inar e severo Gomes - uutahy Magal- doando-o a _ determinãdo grupo
elastecer os di.t?mes .. traÇados hães ~ Oziel Carneiro - Antô- de pessoas. redundaria estabeLuiz
Maya
Roberto lecer
no art. 5_g_,
item LVrl-:r, da nio
um
privilégio
Constituição .. Com ef'eito; 6 Ca~TJ~:Jos.
inaceitáv.el·. A1ém do mais. a
mencionado prece i to ·da Carta
forma plebiscitária, no caso.
"~"PARECER NQ 362, DE 1990
Magna, inserido no Capltulo I,s·o na aparência democrática,
Tftulo .II, "Dos Direitos e Gasurgiria como um reforço ao
----Da
Comissão
de
Consti
tu"iprivilégio, ao se ver a comporantias Fundamentais". ao es- ção, Justiça e Cidadania, sição do grupo votante.
tabelecer que o civil~ente i Essa
sobre o Projeto· de Lei do forma
dentificada não será submet"f do
estaria
sendo
um
Senado ng 104, de 1989, ~ue obs~ácu1o ao objetivo maior. a
à identificação, salvo nas hi-extingue, como empresas es- democra t 1zaç~_o 99- Cap i tê!ll .
póteses previstas em lei, en-tatais
as
que
forem
contra, agora, nesta lei prodeficitárias, privatizandoBem mais adequados nos parejetada, sua consecução.
as ou 11 QUi dando-as 11 •
cem os procedimentos de_:fin1dqs
na Lei n~ 8.0-31, de 12 de aVasado- em seis artigos, cumpre destacar no projeto os ar- Re 1a to r : Senador- ·odac i r Soares bril de 1990, que cria o Pro-t1gos 1~ e 2~. nos quais é
g~ama Na~ional de Deses~atjza
traçado um conjunto_ de precei- -Por unanimidade, ·a Comi_ssão çao_, e da outras providencias.
tos que se amolda perfeitamen- de Constituição, Jus~iça e Cite i!z mencionada norma cons·t i - dadania decidiu rejeitar oreEm nenhum_mome"ntO essa 1é1. e
tuc i ena 1
em
seU
conteúdo latório sobre o Projeto de l,.'ei istO nos pç.rec~ o ponto pr_inn~
--1
04,
de
1983,
preparado
teleológico. Vale dizer,
a
cio,al,
no
que respeJta à
Carta Magna extinguiu as si- pelo Senador Edison Lobão.
analise ora_apresentada. sugetuações canstrangedoras ___ acarre a doação entre as formas
Trata o Projeto de Lei n~ oper;aciona,_s de privatização
retadas pelo ma 1 s-i nado artigo
10'4, de
1989,
de privatizar (art. 4n). Significativamente,
6~. VIII. do Códi~o de Processo Penal, que, nao raro, tra- 11 empresas públicas e socieda- uma
expressão
us~da
é
zia sérios dissabores ao cida- des de . e,conom1a (m;-sta) de "pulver1zação de açõàs junto
11
controle direto ou·-indireto da ao público". Afora isso. o
dão, compelido a "tocar --pfano
União", deficitárias nos últ-i- art. i i da "Lei nSl. a·: 0$1, de
nas delegacias de polícia.
mos cinco exercícios.
1990 ,_ c9ntém .. quanto à
transpar·ênci_a do processo de desesNa justificação do projeto é
Exc)'UfVEds ~s-eriam essas em-:-· tatização, preceitos básicos
enfatizada a hipótese referente aos .crimes inaf_fançáveis,. presa-s quando atuante_s na área bem· mais amplos e _democráticos
e as
entre os quais os consid~rados de serviços públicos
os indicados no Projeto de
hediondos e repulsivoS, que "empresas que, eventualmente, que
Lei do Senado n~ 104, de 1989.
não
são
ampar-a-elos
pela produzem b'enS ou pre"stem serviços essenciais" não Compreproposição.
Ante o exposto. somos pela
ehdidOs na categoria de servi- rejeição do Projeto de Lei do
ços
públ,
cos.
Ressalte-se, ainda, no proje~
Senado n~ 1 04, "de 1989, "ue
to, a centralização no _Instiext_i ngue
empresas
estatais
Tal pr-ivatização 'd9corr_erta deficitárias, privatiZando-as
tuto Nacional de Identificação
do Departamento de Políc_ia Fe- de plebiscito em que _o~ empre- ou liquidando-as, bem como soderal, dos registres crimi~ais gados da empresa __ s_er 1 am os vo~ moS con~rário às emendas apreocorri dos no !)a f s, para o de--- tarytes _s_obre a_ doação, a e 1 es sentadas pelo nobre Senador
vida
uso
dos
órgãos proprios, das ações da firma Maurício Correa.
responsáveis pela prevenção e empregadora.
repressão da criminalidade.
Sala das Comissões/: 22 de noÉ_:·: Cert·o-- ttue as empresas vembro
de 1990. id Sabõta
Convêm salientar que a_ maté- privati~áve1S, nas condições de -~Carvalho, Presidente
ria sob exame diz respeito ao da inic~ativa do :Se[iàdo'r. Ro- - Odac1r
Soares, Relator
Direito Penal formal e mate-- berto Campos, teriam de ser
Antônio Luiz Naya
oztel
Caso
esse Carneiro
rial, consectário das recentes inventar i adas.
Antônio Alves
alterações da Carta Magna, que inventário contivesse.pelo me- Mauricio Correa - Mansueto de
por seu turno. traduz as im- nos uma empresa, caber i ?1 ver, L~vor- Ronaldo Aragão- Wilportantes diretrizes polfticas igualmente, Pe que espécie se- son Martins, Chagas Rodrigues
ria, se pública ou de economia - ~osé Paulo Bisol.
~ue reestruturam o ordenamento
mista. E no que se refere à
políticó-social do País.
··última classificação, o to_tal
~COMISSÃO DE CONSTITUICÃO,
Cumpre
destacar
na mens da participação do
Es.tado.
JUSTIÇA E CIDADANIA
legts ~ue norteia o projeto. a Cada um desses aspectos ancarelevância do Direito Penal minharia um tipo de resposta Voto em Separado, Vencido. do
subjettvo, faCL.Iltando ao cida- ou_ problema.
Sr. Senador Edison Lobio. soPARECER NQ 381 DE 1990
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bre o Projeto de___Lei _do Senado .-Pectivo
nR1 04 ,
de
1 989,
qUe r;;;~lobal.
"extingue, corno_ empr_esas esta-tais,
as
que
forem
Assim,

o Congresso·, que necessita ocupar seu ~empo com leis gerais e medidas de implementaseria
possível ção da Constituição, teria seu
deficitárias,
privatizando-as liqüidar todo ·o passfvo não tempo absorvi d.o com e_s tudos e
ou 1 i qu 1 dando-:.as" .
trabalhista
das
empresas re1at_6rios contábeis e atuari11q01dandas. com ações da Co- afs. cujo exame exige especialide
por
seu
valor
patrimolização técnica
e
prát-ica
Quanto à constitucionalidade
nial, primeiro com as ações da gerencial. Programas de privado- projeto, nada há a obj etar,
liqüidªnda,
depois com ações tização __ existem hoje em inúmecabendo ·pois a sua aceitação.
da União.
ros paises- sendo nisso pioNo tocante ao mérito, passo a
neira a Inglaterra- e em ne~
apreciá-lo.
Paralelamãnte seria 1 iqüfdado nhum deles se _considera matéini- ria adequada para tratamento
As ~ransferências de recursos o passivo trabalhista,
do Tesouro Nacional . para co- cialmente com o ativo circu~ em assembléias parlamentares.
que
ficaria
na IdêQtica consideração se aplibertura dos déficits das enti- 1ante
11q0idanáa e o remanescente ca a segunda emenda do Senador
dades da administração indireda Mauricio Correa, pois s6 o Eta, particularmente sociedades com um crédito especial
xecutivo,
em contato direito
de econom'ia·mista e
empresas União.
com os
inte~essados,
poderá
públ i'cas, já excede 2% do Pro-Termínado o prazo, a Colide estabelecer- um cr_itério de aduto-- Interno Bruto, e essa
se
fornaria
uma
empresa
priva~
ceitação
pelo_s
beneficiários,
percentagem tende a aumentar,
porquanto esses déficits cres- da, cUjos aeioniStas seriam os levando em conta __ o- desempenho
cem mais rapidamente que o credores não trabalhistas das funcional dos empregados e as
1 iqüidandas:
haveria um prazo pecuJ i aridades·
operacionais
PIB.
de
três
anos
de
isen~ão das empresas. Em conseqüência.
tributária,
para
'que
a
Col1de
sou
pela
manutenção
do texto
o· ideal ser~~ o que foi feito
na Inglaterra, de procurar re- se ___ transfor:masse em empresa original do projeto.
cuperar as sociedades e vender administrável, mediante cisões
setoriais
ou
Sala das Com1ssões,_ 22 de noas ações, financiando a_ compra regionais,
vembro
de
1990.
11g~idaç~~s parciai~.
quando feita pelos empregados.
Senador· Edi son Lobão.
Entretanto. isso no Brasil
já
Seriam excetuados do procedise revelou
impossível.
como
PARECER NO 383, DE 1990
atestam a morosidade e os par- mento de privatização por doação
as sociedades operadoras
cos resultados do órgão incum~erviços
públ ices,
Da COmissão de Constituibido
da
privatização
·no de
enquadraveis no· ar~.
175 da
ção, Uustiça e Cidadania,
Executivo.
Constituição Federal
e
seu
1ncumbida de dar parecer
parágrafo único. nesse caso, a
sobre o ProJeto de Lei do
Daí a idéia feliz do projeto,
Senado nQ 2~1
de 1989, que
de substituir os interminaveis privatização se faria mediante
11
licitação,
para
escolha
de
um
Considera nu i as todas as
estudos sobre a recuperabili~
concessionário,
pessoa
jurídinomeações
e
admissões
sem
dade das empresas. por um mero
~a·
de direito privado; quanto
concurso público feitas na
plebiscito entre empregados,
administração pública direque, participando dos proble- as empresas que produzam bens
ou serviços não
ta ou tndireta
e dã outras
mas da soei edade. , sentem se ·essenciais
enquadráveis
no
citado
artigo
provi
dénci as 11 •
são capazes ou não de assumir
o risco de passarem a acionis- constitucional, serão submetidas à licitação para sua venda
Relator:
Senador
Severo
tas da- sociedade.
ou para locação de suas insta- Gomes
lações,
entre
candidatos.
pesEm caso afirmativo,
não há
jurídicas.
de direito
De autoria do ilustre Senador
desemprego e a empresa conti- soas
Odacir Soares, o presente-pronua a operar; mesmo que algu- privado.
mas dentre elas venham a
fraPOr tudo o que foi exposto, jeto de lei visa t_ornar nulas
cassar.
isso. ocorrerá em pe- merece o projeto a
aprovação as nomeações e admissões sem
riodÇJs diferentes-.
Em- alguns desta_ Comissão.
concurso público. quer na administração pública
direta
casos será possfve1 a venda da
Quanto às emendas supressivas quer na indireta, a par-tir de
empresa, provavelmente com de2
semprego parcial;
em outros aos respectivos arts. 1~ e 3 • 5 de outubro-- de 1988.
pode
ser
necessária
sua sou pel~ sua rejeição. pelos
Em sua justif1cação. o nobre
liqOidação.
hipótese em que própr1os -argumentos usados nà
Parlamentar ressalta que sua
haveria desemprego total,
mas respectiva j ust i fi ca'ção.
proposta tem origem num dispoos empregados fariam jus à sua
(art.
A aceitação da primeira seria sitivo constitucional
quota-parte na liqüidação dó
património.
- cair no burocratismo protela- 37, II) e trará como resultado
tório que impedindô até o pra- o_enxug~mento da máqyina admi-Partindo da hipótese pessi- sente
a
privatização
ou n1stratlva estatal,-bem como o
mista de que a maioria das so- _liqüidação
das
empresas livre acesso ao servi~o públiciedades
seriam deficitárias. A gestão das em- co de qualquer cidadao, indeirrecuperáveis. há mister uma presas e a verificação de sua pendentemente de apadrinhamensolução imediata e irreversí- inviabilidade económica é
ta- to politico.
vel para se reduzir rapidamen- refa essencia_lmente do Poder
te o déficit da União.
Executivo. ao qua1 cabe ares-- Sem dúvi~a. a proposição traz
ponsabilidade do gerenciamen- em seu bOJo uma eficaz moraliPara isso o projeto em exame - to, a cobertura dos déf t.ci ts e zação no serviço público, ao
apresentou uma formula enge- a ava_liação da possibilidade mesmo tempo que enfatiza um
constitucional,
No
.das preceito
nhosa,
qual seja a da criaÇão ou não de recuperação
Tornar a_ 1 iqOidação que cabe a esta comissão exade uma empresa (Colide),
cujó empresas.
minar,
podemos
afirmar
que
a
capital
seria integralizado de cada empresa individualmenpelo ativo permanente das so- te objeto de uma lei especffi- presente medida é procedente,
mobiliza- tanto sob o aspecto constituciedades
liqüidandas e por i - ca seria permitir a
de
interesses cional, quanto sob o_jurfdico.
móveis da União em montante ção
Além disso,
estimado pela diferença entre corporativistas.
Entretanto.
cumpre-nos sao passivo não trabalhista glo- visto que se contam por cente_bal dessas sociedades e o res- nas as empresas deficitárias, lientar Que o projeto de lei
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ora sob exame, é redundante, gas RodrigueS - Ãfon~ Sancho
vez que a Constituição Fede- -- Odactr Soares - ~ Mauricid
ra 1 , em seu art. :37, II, já Correa- Wilson Martins·- ~osé
proibe taxativamente a admis~ Paulo Bisol- Roberto Campos são no_ serviço público sem Antônio Luiz Maya Antônio
concurso. Na verdade, as nome- Alves - Oziel carneiro - Seveações e admissões que o ilus- ro Gomes.
tre parlamentar pretende considerar nulas já o são por
PARECER NO 385, DE 1990
força do dispositivo constitucional supra citado.
Comissão de Constitui

oa

ção, Uustiça

e

sobre o Projeto de Lei do
Senado nc 405, de 1989, que

lei enviado pelo Poder Executivo regulamentando a Constituição no que tanQe ao servidor público.
Fa1amos aqui do
novo Estatuto do Funcionário
Públicoque tem a virtude de
tratar da questão de maneira

cação de despesas com publicidade realizadas pela
União Federal.

mais

torna

Naci o na 1 um projeto de·

abrangente

possfvel.

_

~

e

completa

Assim sendo, opinamos pelo
arquivamento do presente projeto de lei pelas razões acima
expostas.

Relator:
Bisol

uma

que:

Da COmissão de COnstituição. uustiça e Cidadania
sobre o Projeto ns;~: 369/8"9
que 11 0isp6e sobre os serviços
notariais
e
de
registro

Relator:

Rc11emberg

11

•

Senador

Francisco

O proj~to em exame, de autoria do .nobre Sehadór Nelson
Carre1r{6, pretende disciplinar
o serv, ço de notar i ado -e de
regi·stros públ ices,
det'erm1nando sua integração à organização judiciária dos estados.
Ocorre que, com o mesmo oQjetivo e maior abrangência,
foi
aprovado nesta Casa o Proj~to
de Lei n~ 141/89,
de autoria
do ilustre Senador Mauro Banevides, ora em tramitação na
Câmara dos Deputados.
_ _ -·
Considerando que esse projeto, pela sua estruturação,
adequação e oportun-idade, atende melhor ao interesse público, incessa~temente perseguido
pelo infatigável Senador Nelson Carnei~o. nosso parecer Q
pelo-arquivamento -do projeto
em epígrafe.

§

No entahto, a Cons~ituiçã~ se
omitiu quanto à obrigatoriedapublicação de despesas
com
publicidade
realizadas
pe.l.a ·União Federal·.:- o presente
p~~jéto de lei visa
a preencher a ) acuna- const i t.uc i ona 1 .

Uosé Paul o·. . de- de

De autoria do Senador Márc1o
L.a_cerda. o projeto de
lei
em
pauta visa tornar_ obrigatória
a Publicação de despesas com
publicidade
realizadas pela
União Federa 1 .

Define o projeto, inic-ialmenSal a das Comfssões. 22 de no- te, que devera a União publivembro de 1990_. Cid Sabõi a de car semestralmente no Diário
Carvalho, Presidente
- Uosé Oficial, demonstrativo de to~
Paulo Bisol Relator, Severo das as despesas com publ icida-.
Gomes - Uutahy Magalhães Cha- - de realizadas por ela no mesmo~
gas Rodrigues- Wilson Martins periodo.
- -.

Odacir Soares
Mauricio
Correa - Roberto Campos - António Alves
Antonto Luiz
Maya - oziel Carneiro.
PARECER NO 384, DE 1990

ConstituiÇão, em seu
1~. determina
como
forma de coibir abUsos,

37,

"A publicidade dos atos.
programas, obras,
serviços
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
--educativo,
informativo ou
de orientação social,
dela
não podendo constar nomes,
símbolos ou imagéns_que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos."
·

obrigatória a publi-

Senador

nova

.-e

Cidadaniâ,

Além disso. convém lembrar
que está em tramitação no CongresSo

A

art

7417

Amplia, no parágraicr.. ú!"f·H::c. o
conceito de pub 1 i c i d;;ae abra_ngendo a propaganda ou qualquer
outra modalidade de divU4gação
de atos ou assuntos referentes
a pessoas ffsicas ou jurfdicas, assim como as relativas a
1ugar"es e obras.
__

o art. 2~ do projeto de lei,
em exame, esclarece que a obrigatoriedade de publicação
das despesas não desobri~a as
entidades
da
prestaçao de
contas.

De acordo com o relatado na
jus ti fi'cação,
d"e fat.o,
esta
exigência legal proposta pelo
projeto de 1 e i ,
em ___ exame,
propiciará um ·controle maior
quanto à utilização abusiva do
erário público, naturalmente,
nesta fsse em que o Pais atravessa
por
grandes
dif~culdades. Busca, portanto,
a proposta a proteção __ dos 1 nteresses nacionais,
. . .
Quanto à formulação téçnicolegislativa, o proJeto de lei_,
em pauta, propomoS. a substitu_i ção da expressão: "despesas
por ela realizadas_, no mesmo
perfodo, Coin pu_blicida_de,_ pr_opa9anda ou gualqoer modalidade
de divulgaçao de atas ou assuntos ~e~erentes à peSsoas
físicas ou juridicas, bem como
relativas a lugares e obras" à
adotada
pelo- legislador
"despesas por_ ela realizadas
com publicidade,
no
mesmo
período";
assim como propomos
·a retirada do paráarafo único
desse ·mesmo art. 1~

-O art. 3~ estabel~ce uma sanção punindo o ínfrator a repor
ao erário,
integralmente,
a •
quant·ia despendida
majorada
A têcni~
legislativa recopor uma muJ ta de 20%.
menda cuidado especial no sentido de _se adotm.r terminologia
e de se concentrarem
Trata o art. ·4~·_da competên- adequada
de
maneira simples e lógica aS
cia do Tribunal de Contas .~a normas
a_tas,
de forma
União relativa ao ·controle das coer~nte correl
com os. conceitos jupublicações, assim comó a
re- _rid_ieos e doutrinários
P?ra a
presentação ao poder competen- sua
efiCaz
aplicação _ e
te nos casos de omissãa com a conseqüente
utilidade prática.
devlda--aplicação das sanções.
É o relatório.
. Do ponto de vista do mérito,
somos favoráveis ao projeto de
-lei
que visa tornar obrfgatória a publ ic_ação de despesas
com publicidade e propagandã
realizadas pela União Federal.

t

Sob aspect~ rormal em vez de
-usar os termos _publicidade e
propaganda que -const 1 tuem terminogia mais preci'sa, em harmonia
com
os
conceitos
doutrinários o legislador adoteu o termo pub 1 1 cidade como·
se fosse termo mais abrangente
englobando.pr-opaganda,.

acordo
com
a
obra
-Um fato notório_ que a men- . D~
sage~-publicitária vai,
hoje
"Publicidade e a Lei", de Hermano Duval, existe uma distininformação.
Sala das Comissões, 22 de no- além da mera
ela informa,. ção conce~tyal entre propaganvembro ~e 1990. Cid Sabó1a de primeira etapa,
na segunda,
sugestiona e, na. da e _publ 1c1d_ade. Tecnfcãmen-te
Carvalho, Presidente
·
- Francisco Rollemberg -, -Re- terceira, ela capta ·em defini- os dois conceitos diferem: en. quantq a)?Ubl i cidade represenlator Uutahy Magalhães - Cha- tivo o públ ice.

Em
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ta uma a~lvidade comercial ;í- -propagarida versar sobrê merO projeto de lei sob c~nsid~
pica de mediação entre o pro- --;:cantilização de objetos a
nf- ração não padece de
qualquer
duto e o consumidor, no senti- vel de consumo a·través de mar- obstruçãO em termos de-- co,nstido de aproximá-los. já na pro- ca~r e-- patentes. o_utra situação tucional idad~ e
legal idade,
paganda significa emprego de em- qué Ci algO é -não-material, atendendo assim aqUeles presmeios tendentes à modif1car,a· porém
_configura-se
como supostos qUe asseguram a traopinião alheia,
num se~tido objeto: -o governo necessita mitação normal dos projetes de
pol fti-co, social, religioso ou estimular determinados setores lei.
art i st i co ( cof_ ._ Roge r Maudi!,!t,
da produção ou divulgar traba- ·
lhos de infra-estrutura econôQuanto
ao
mérito,-somos
La Réclame. Paris, 1936, pag.
70).
mica que está desenvolvendo, favoráveis ao projeto de lei
-- -ou venderuma
imagem
de em exame, pois, visa este ex-Propaganda (política} não se- eficácia,
ou ainda moVimentar tinguir os abusos ora cometiconfunde com e
publicidade a opinião púbJica para deter- dos com o erário públ ice--.
(comercial).
o Estado quando, minado objetivo, ou esclarecerÉ o· Parecer.
através do Mobral, em conneci- e orientar acerca de saúde ou
do cartaz nacionalista preQa. de educação de trânsito, para
EMENDA Nl2
, DE 1990
simultaneamente, o refloresta- isso promove uma campanha, não
mente e _ _a __ educação nesta di- se envol ve·m nem marcas, nem
AO- PROJETO DE LEI DO SENADO
vulgada legenda:
"Em se plan- patem·tes-. nein há lncuÍ"sões esN.st 405/89
tando tudo dá. Plante. Ensine tritamente catalogáveis como
a ler e escrever. Você também de-natureza mercantil. Há eviACrescenta
a expressão
11
é responsável", está fazendo dentemente uma idéia, um prinpropaganda ou qualquer 11 mopropagande e não publicidade. cípio-, um postulado, uma verdalidade de divu1gação aos
dade circunstancial que devem
artigos 1g e SQ, parágrafo
A conce-1tuação de propaganda, propagar--se,
pois,
de forma
único do.Projeto de Lei nQ
na área do pensamento verbal acelerada.
405, de 1989 e exclui todo
po~erá
vincular-se à no~ãq' de
o parágrafo único do art.
Quanto ao conceito de publi1Q,
que fica incorporado
propagar.
.cidade,
o
termo diretamente
ao caout, desta. foMma:
ao
radical
Propaganda é forma de difusão vinculado
p Congresso Na c i ena 1 decreta:
ou circulação de objetos mate- românico-, publ te i ta te, 1 i ga-se
rlats ou -1deológicos, devida- -ao---termo" latino pub1icus, de
fndi.Art.
-1.12
A União
Federal
mente orienta_do através de de- que emer-9em os divers_os
~erminado meio.
·
ces - semant i cos presentes em púb1 i carã,
se-mestra 1 mente,
quase
todos
os
sistemas no Otãrio Oftcial da União, --ae
O dado fundamen~al, emergente lingüísticos como que a tradi- forma detalhada, õ -demonstrati v o
de -todas as ·despesas por
do conceito de propanganda e o ção. 1 a t 1na manteve.
ela realizadas com publ i c i dá-algo (aliquod). Sua abrangência é notó_ria. agrupando desde
Podemos conceituar publicida- de, propaganda ou q~alquer mocoisas, as mais usuais. como o de cOmo uproduto informativo, dalidade de divulgação de atos
un-i verso - desde que a usua 1 i- - transmitido através dos vefcu- ou ·ass~ntos referentes a pesd!!de de uma coisa é, por si
los d~ comunicação co_letiva. soas físicas ol,J jurfdicas-. bem
lugares Ou
própria, também variável, com- com o objéffvo de 1eyar ao pú- Cómo- relativas a
plexa,
diretamente proporcio- b1ico desses
ve1culos
uma obr.~~·
na 1 ao i nvet6;ri o dos i_nteres- representação".
Art 2Q A obrigatoriedade de
ses sociais e individuais de
_Enquanto a forma final e ope- '~--publicidade, de que trata esta
um determinado grupo.
racional de um produto não es.;. lei,
não desobriga· as entidaOs
interesses
surgem
no tiver definida. pelo menos em des da respectiva prestação de
·
inventário do grupo ou de ma- - $el)s contorr:"~OS bás i c_çs. a pu- contas.
neira explicita. Daí poder-se bl ic1_dade do mesmo e praticaArt.
3Q A inobservância ao
afirmar que a usualidade de mente ..i nexequÍ':'el, já que essa
nesta lei fmportará a
algo deriva de sua capacidade publicidade não é o produto, disposto
reposição integral, ao erário,
de gerar interesse,_ podendo mas,
o
novo
produto peloinfrator,_
da quantia desesse
intervir,
ou não.
a (informativo), capaz de defi- pendida, acrescida
de mulia de
transformar em necessidade.
nir e, ou, SUQerir uma imagem
gerada de est,mulos, no aguar- até 20% (vinte por cento) daquele valor.
Portanto, para que o conceito do de uma ou mais resposta~.
de propaga. nda se corpor.i fi que
Art.
4Q
É da competência do
é necessária a exjstência desA Propaganda é ó produto: a Tribunal de Contas da união o
se algo,
ohjeto gerador de publicidade
a
representação
do
cOntrole
das.
publicações,
a
interesse.
_ A
propaganda produto,- isto é, um novo proassinatura de prazo __ para o
define-se no meio, ~través do duto,
com um ponto de partida cumprimento do dlsposto nesta
qual
o algo (objeto'), definilei, a representação ao poder
tivamente orientado,
difunde- be~ configurado.
CoiTipetente,
no caso de omi s. se. O me i o é v i ta 1 pa-ra a prosão,
e a aplicação de sanções.
paganda a tal ponto que é jusNestas condiÇões,_ não se jus~o,_ afir:-mar-se que a_propaganda
tificando a adoçãO do termo
e o me1o, na acepçao de que 11 publicidade"
Parágrafo único. As decisões
englobando
o
ela só se configura po_r onde conceito
de
propaganda, do Triburial de Contas da Untransita.
ião,
relativas a omissão na
prop5e~se nova redação à norma
em aná 1 i. Se com a adoção da ex- pU.01 icação dos demonstrativos
Conclui-se,
portanto,- que a pressão- '*publicidade,
propa- ré~erentes a despesas com pupropaganda é forma de difusão gand~. ou qualquer modalidade bl'leidade1 propaganda ou qualou circulação de objetos mate- de divu}gação de atas ou as- quer modalidade de dtvulQação
riais ou ideológicos,
devida- suntos . re.fer-antes a pessoas terão
eficácia
de
t1tulo
mente orientados através de ffsicas ou jur-ídicas bem como, executivo.
deter.minado meio.
relativas a lugares e obras'',
Art. 54 E~ta lei entra em vipois
observamos na redação
Oobjeto
da
propaganda clara_ incoerência terminológi- gor na da ta _da sua pub 1 i cação.
consti_tui-se em dois tipos. ca, de acordo.com os critér1os
material
e ideológico. Trata- formais adequados à elaboração ~A.r-:t.
5.12 Revogam-se -ãs dispo~~ de objeto material quando a
científica.
Sições em contrário~

Terça-feira Zl
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..Justiftcação
Visa a presente emenda a sanar erro terminológico quanto
à
formulação
técnicolegislativa, através do acréscimo do termo "propaganda" à
adotada pelo legislador,
somente publicidade como termo
mais
abrangente
englogando

propaganda em seu conceito._

Treta-se ·de expressão inadequada, pois os termos publici-

dade

e

propaganda diferem em

conceitos: publicidade é
o
produto informativo tr_a_nsmitido através dos veículOs de comunicação- -Coletiva com o Objetivo de levar· ao público desses veículos uma representação; propaganda é a _forma
de
difusão ou circulaçãO de objetos materiais .ou. ideológ_1cos,
devidamente orientados, através de determinado meio.

Económica e Técnica BrasilIraque ·(firmado em Bagdá em 11
de meio de 1977)". -.Acordo. sobre
Transporte Aéreo Brasir-Iraque
(concluído em Brasília em 21
de jeneiro de_ 1977). Acordo
sob~e Usos Pacíficos de
Ener-·
gia Nuclear (firmado em Bagdá
em 5.de janeiro de 1980), Acordo de Cooperação Cultural e
Educacional
Brasi l:-lraque
(concluf.do em . Br.e;síl, 'ia em 2S
de março de . 1982}, - bem ___ --Cótno
dos ajustes executiVos·Oeles
decorrentes,_ ser_ão __ subm.et f do !;i
à prévia aprovação do Congresso Nacional. nos termos do inciso
I. do
art ._
49
da
Cons t·i ~ui ç~o.
_-.
Art-. 2~ -Este . decreto legislativo entra em vigor na data de
sua~ _publicação.
·
Art. 8~ São revoQa9as as.disposiç5es em contrar1o.

Nestas condições. não se justificando a adoção somente do
termo publicidade,
propõe-se
nova redação ao. projeto de
lei, em analise, ·por constitu_ir terminologia mais técnica.

.Justificação

os -r•ecentés acontecimentos no
Oriente PróXimo levaram o· autor da- presente irriciativa·a
formular uma série de reqUerimentos de i nform.aÇões com visSala das Comissões; 13 de no- tas a esclarecer a naturez-a e·
vembro
-de
1990.- Odac1r o conteúdo do intercâmbiO en""'
Soares, Presidente
em catado entre o Brasil e o Ira~
Exercfcio- .José
Paulo que nas_Qécadas de_ 70 e ao.
Bisol, Relator - Mansueto de
Das
respostas
fornecidas.
Lavor - .José Fogaça
severo evidencia-se
que o erário,
a
Gomes
.
-AUreo
título
de
amparar
e
estimular
Mello, (Abstenção)~utahy
operações
externas
de.
empresas
Magalhães -Francisco Rollem- públicas e privadas, acabou
berg - Ronaldo Aragão - ~oão por assumir elevados ônus f i Menezes 1 (Com Restrição) - Na- . nanceiros,
sendo at1,.1almente
bar .Jun1or- Wilson Martins.
credor de-vultosos créditos de
no
mihimo,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de solvência,
':""··
SoUsa) --.o expediente lido va1 duvidosa.
Oua 1 quer -- que venha a ser. a.
à publicação. Do Expediente
lido, consta o Projeto de Lei solução encontrada no futuro
do DF n~ 64~ de 1990, que será para dirimir as pendências,
despachado a Comissão do Dls- entendemos que o Congresso· Na-·
deve ser previamente
trito Federal, onde poderá re- cional
ceber emehdas, após sua publi- ouvido, pois a operação; necessariamente,
envolverá a ascação e distribuição em avulsos, Pelo prazo de cinco dias sunção de encargoS ou compromissos gravosos ao património
13teis. (Pausa.)
nacional (art. 49,
inciso I,
CF).
·
Sobre a mesa, projeto que vai
ser
lido
pelo
Sr.
1~
Assim senao, o presente proSecretário.
·
jeto de dec~eto 1e~is1ativo
tem por proposito af1rmar, no
É lido o seguinte
plano
infraconstitu~onal,
e
especi.ficamente no .,articular
do
relacionamento
BrasilI r a que:
a
competência
PRO~ETO DE DECRETO
indelegáve1 das casas LegislaLEGISLATIVO NQ 93, ~ 1990
tivas e evitar que. no futuro,
obrigações e ônus venham a ser
Sujeita à prévia aprova- assumidos sem o pleno conheci-ção do Congresso Nacional mento da Nação.
os
tratados, acordos ou
Sa 1 a
das Sessões, 26 de no-atas internacionais tendo vembro
de
1990.
..
por objeto rene.gociar os Senador ôutahy Magalhães.
ajustes que mencrona.
(À
comissão_ de Relações
Exteriores e Defesa NacfoO Congresso Nacional resolve:
Art.
1~ Qualquer tratado, acordo ou ato
internacional
tendo por objeto renegociar os
compromissos assumidos em virtude do Acord,o de Cooperação

na1.)
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Sobre a mesa,
requer_iÍnent·o
ciue será
l i do
pe 1 o :-Sr. _ 1 _g_
Secretário.
É lido o s_eguinte

REQUERIMENTO
OE 1990

NO 452,

·

Na. conformida.S~e do previsto
no· art.
71,
1nciso IV,
da
Constltuição, e tendo em vista
o conteúdo das respostas ~o
Requerimento de lnformações n~
836/90', reque f ro que o· - Tr- i bu-nal de Contas da União realiZe
inspação e autoria contábi_1,
financeira,
operacional e patrimdn1al nos seguintes atas e
contratos celebrados pela administração pública:~1)
As operações de compra de
Câmbio. por parte- do Banco do
Brasil,
realizadas com o prd·pósi.to·de incefttivar·a: exportação .·_de ben~ .e sery_i _ços prC)duz i"dos· no Pa 1 s. bem como os
fi nanei amentos conced_i dos pela
~x-CaCex cbm~-r·ecursos- do FineX
(Financiamento à Exportação) e
da Taxa ·de Expediente,
lnSt'ítuída
pelo
Decre:t:o_-Lei _n~
1 . 416/75."
.obedeceram
·
a
cláusulas Uniformes capazes de
assegurar··isonomia de tratamento a
tQdqs. os potenciais
interessados? As garantias oferecidas e. ·demais cláusulas
foram suf i ci·entes para resguardar o patrlmônio do Banco
do Brasil
contra
eventuats
i naQi mpl ênci as"'?

n;~o~ 5 d~r~~~t~~o:~,i~~a~=~c!~:
pr~sas

privadas brasileiras
acobertados por a 1 guma
garantia _fornecida por órgão
.oficial? Os __ mecani.smos de compra de câmbio adotadas pelo
Banco do Brasil
facultaram o
recebimento das
tmportáncias
antes da sua efetiva quitação?
.~stão

credor: Avi brás _,devedor·: c'entral aa_nk of Iraq
título:_ Saqu_es_ de Exportação
f,talor: US$ 11 milhqes
credor: .·_ Engexco_ ( tradi ng do
grupo Engesa)
devedor: Ministério da Defesa
do Iraque.
valor:US$ 48 milhões,
credor: Mendes Júniot
devedor: Governo OQ_ lraque
t·itulo:
indenização por custos adici_onais na execução de
obras

valor: US$ 417 milhões
o projeto lidQ será publicado e remetido à comissã~ 'credores: diversor registradas no Banco do Brasil
competente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu Sou-

sa)~
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devedores_:

tipo:

Ministério da De-

fesa do Iraque, Banco

do
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Iraque·,

Bank

Fin-ªnciall'!·ento à Produ-

ção

Central

Rafidaln

e

valor: US$ 315.307.500,00

Somo State Oil Marketing Orga-

nization

4)
o contrato denominado
"sale-and-lease-back", assinado
em
6.6-SQ
entre
a
vamet·it~
subsidiária . internac-ional do
Banco do _Brasil (BB Le?sing) e
títulos: em aberto no Banco a Me-ndes Jlinior, a tfti.Uos de
do Brasil
11
Consol.fdação de dividas préexistentes"· observou as normas
3) As coberturas abaixo rela-- regurame·ntares para a· outorga
cionadas, concedidas pelo Ins- de "financiamento à produção"?
tituto de Resseguros do Brasil
à empresa Mendes Júnior para
realização de operações comerA situação financeira da emciais no Iraque, foram regu- presa
beneficiária recomendava
larmen~e
autorizadas e ofere- a realização
do contrato? As
cem garantias idOneas capazes garantias oferecidas
são capade
assegurar
o patrimônio zes de~assegurar inte~ralmente
públ ice~
os haveres de institu1ção oficial credora.
tipo: performance Bond

valores:

US$ 47,647 mil; US$

13,185 .mli·; US$ 19,325
US$ 1 . 49~ mi 1 .- respect i

mil

e

Valor: US$ 47.966.896,03

t'1 po:

5) --Ou e mo.t 1vos estão a j ust ia inércia da inst1tu1ção
oficial de credito em ajuizar
os procedimentos cabíveis para
cobrança de US$ 190.938 mil
devidos· e não pagos pela Mendes _Júnior (30-~-90) ao Banco
do Bras i 1?
fica~

Advance Payment Bond

valor: US$ 158.354.326,10

tipo: Retention Bond
v.alor: US$ 7.377.700,00

f
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Sousa) - o requerimento _1tgo
exame
da Com1ssao
vai
a
úl re-tora.
Sobre a mesa, requerimento
que será lido pelo Sr, 1j~
Secretário.
o~seguinte

É lido
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SR.
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o·ACIOE..NTE OE TflASf,LHO

D
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REGIME JURÍDICO

TIPO

D
D

Sala das Sessões, 26 de
vembr-o
de
_1 99-0.
Sehador Uutahy Magalhães.

NOME DO SERVIDOR

.__:) t)ch b

.D

7) o COnSelho Mon.etáriQ __Nacional, ao autorizar a_ empresa
Mendes Júnior a remeter para_ o
exterior US$ 187 milhões (CMM
1 09/89), -·sem compensação ,cambial em ouro, _adotou criterios
objetivos e previamente fixados em norma_regulamentar?

CONCESSÃO DE LICEN(:A

-

~==~PRONTUÁRIO

6) Foram corretos os critérios adotad6S para ·avaliação
dos bens obj e to _do_ contra to
mencionado no item 47 ·

~

Subsecrelaria de Admm1straçêo do Posso11l
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1"1\ESIO~,NTE

MEMBRO

~...

~NDAMENTACJ.n LEGiil.

O

Arts. 375, 376, _parágr~fo

D

Arts. 5~_1_

oD

!TI

ú~ic:o. 377, 37~, 38_0. _381 e_~2 elo Rcgul~meftb?A'dminis~a~_vo.

do- ÃA. 25. parágrafo único. da

Lili n•3.807, ~e 26·08·60. em:; ii 1' e 2", do Dec.,. 83.080, de 24·01·79.

-

Arts. 385, U 1•e ~~· ~ _54_1 do_Reg~l~mento A.dm-ini~tr.ltivO-e 392, U 1•..,4\ da CLT.
Art. 384.

i~

1• ao 4o do Regularrlento Admini-Strativo.

di_••

AdicionadO' ao{sl perlodo{sl anterlor(es), perfnz um total de

).. consideração da
Em

Sra. Diretora da Subsecretaria de Administtaçao de~!.
I

I

CHEFE DO SEIPRO

~

0

o

-

-

-

-

.

-

Do acord~ Ao-~- o_i_r~t~r·G~ral, na forma do an. 383, I, C:o Regulismento.«dtninistrativo.

Da acordo. Ao Sr. OiretOf·Geral p.l'.t suón'leter .t considcraç!o do Sr.Primlito•Sccretârio, na forma do art. 393,11, do lkijulamcntc
Administrativo
Em

I

I
OIRETQRA DA SS.t.PES

~o Defiro, no~~ f,;r~~a-~o art. 383, I, do Regul<~mcnro Administratí~.

o
•

Encaminhe-se ao Sr•. Primefro·Secretário, na forma
Em

I

d~~~--

333.11, do

R~hrmmto

Administrlltivo.

I
~

-

REQUERIMENTO
NO 453, DE 1990
Nos termos do art. 43, inc1so
I, do Regimento Inte~no,
requeiro seja cons1derado de licença para tratamento de saúde, conforme atestado médico
anexo, O- per fedo de 1 ~ a 30 de
novembro do corrente ano.
Sa 1 a
das Sessões.- 26 de novembro de 1990. - SenaOor Uoão

Lyra.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)- O requerimento lido
será
submet.ido ao Plenário
oportunamente. (Pausa.)
A presldência recebeu a· Oficio n.il S/56, de fSSfO
( n.il
17.974/90, na origem), através
do qual o presidente do Banco
Central, nos termos da Resolução n~ 94, de 1989, do Senado
Federal, solicita autorização
para que a Prefeitura Municipal de São Paulo possa emitir
e colocar no mercado, at~?Vés

OIRnOII CERA!.

""

- -

de

ofertas

públicas, ciafs, plenos poderes ou qualse- quer instrumento que habilite
tecentos e dezessete_milhões, agénte di'plomático ,a firmar
quinhentos e quarenta e quatro ato internacional em nome do
mil e setecentos e cinqüenta e País;
sete) letras financeiras do
-_-Projeto de Lei do Senado n.~t
tésouro daquele muniCípio.
338, de 1989,
de autoria do
Senador
Odacir Soares, que reA
matéria será despachada à gu 1 amenta
o art:- 135 da Cons·comissão
de
Assuntos titu1ção Federal:
Económicos.
- Pr_Qjeto de Lei cto Senadp n.~~.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 55, de 1990, de_autOria do_SeSousa) Esgotou-se hoje, o nador José Ignácio Ferreira,
prazo previsto no art. 91, § que dá nova redação à Seção
do Capftulo II, d6 Título
4Q, do"Regimento Interno,
sem TV,
que tenha sido interposto re- VIII. da Conso_l i dação .das_ Leis
.
curso no sentido de inclusão do Trabalho.
em Ordem do Dia, das seguintes
As
matérias
foram
apreciadas
'matéri_as:
-conclusivamente pela Comissão
Constituição," 'Justiça e
- Projeto de Lei do Senado n~ de
76, de 1988, de autoria do Se- Cidadania. Tendo s·ido rejeitado,
o
Projeto de Lei do Senado
nador Ru~ Bacelar. que dispõe
·n-'1:
77,
de
1989,
va1
ao
sgbre o ma-odado de 1~Junç~o;
arquivo. Os demais, aprovados,
vão
à
Câmara
dos
Deputactos.
~Projeto de Lei do Senãdo n~
7~~ de 1989, de autoria do Senador Itamar Franco, que dis- . O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
c i p 1 i ·na a exped f ção de creden- Sousa) - O Senhor Presidente
1.717.544.757 (um bilhão,

Novembro de 1990
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da

República

edi tau a Mei:dfdã

Provisória n~ 267,
de 21 de
novembro
de
1990,
que
nmodifica a Lei n~ 6.649, de
16 de maio de 1979, que regula

a locação predial urbana, e dá
outras providências 11 •
De

das

acordo

com as indicações

1 ideranças,

constituída

a

fica

assim

Comissão Mista

incumbida de emitir
sobre a matéria:

parece-r

'SENADORES

DIÁIUO~DO CONGRESSO NACIONAL (Secao ID

Dia 26-1,- Oesipnação da comissão Mista
Dia 27-11- Instalação
missão Mista

dà~c.o

Nabor Júnior
Cid Sab6ia de Carvalho
R,onaldo Aragão
Afonso Sancho
Márcio Berezoski
José Paulo Bisol
Ney Maranhão
Suplentes
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Márcio Lacerda
Carlos Lyra
Sflvio Name
Lourember~

Nunes Rocha

Mário Maia
DEPUTADOS
Titulares
Ralph Biasí
José Outra
Renato Vienna
Páes Land·i m
Etevaldo Nogueira
José Carlos· Grecco
Suplentes
Nilson Gibson
Leopoldo Souza
Carlos Vinagre
Messi'as Góis
Antonio Ferreira
Mauro Campos
acordo com a ResolUção n~
estabelecido
o
seguinte -calend_árfo
para a tramitação da matéria:
De

1, de 1989-CN, fica

Essa excessiva e intolerável
concentração
de
renda
"res..tri nge o acesso da popUla-.;.
ção à morad1a, aos serviços de
saneamento,
de
saúde,
de

trc;tnsporte e a out:r_-os. essenci-

Diã
27-11 - Prazo para rece- a is _à vi da. Os segmentos popubimento de emendas. Prazo para 1 aci o na is mais pobreS so_frem
a
comissão mista emiti~ o pa- mais
as carências de serviços
ret:-er--·soore- a admfs-s---ron idade- ·-e,_ como conseqüência,
entre
Dia 7-12- Prazo ríhal da
missão Mista

Co~

Dia 2.2-12- Prazo no Congresso Nac1 o na 1 .

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)
Há
Oradóles
inscr1tos.

Titulares

Terca-feira 27

Concedo a pa 1-a'tra aO- nÔ~
Senador L0Ur1va1 Bap~ista. ~

-·

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE~
Pronuncia _0 _ seguinte
di seu r só. )
sr. Pres; dente,.
srs. Senadores, a Ministra de
Estado da Ação Social, Margarida M. Maia Procópio,
profer1u,
na
Escola
Superior de
Guerr-a E.SG, no di a 4 de o_utubro de 1990, "uma conferência,
densa de subs_:tánci a c_oncei tua 1
e estatística, que teve a genti leza de enviar-me, agora que
se
tornou:- possível a sua divulgação em uma plaquete primorosamente editada.

eles registram-se os_ indicado-

res mais desfavoráveis de bemestar''. --

O Ministério da Ação Social
surgtu como um compromisso do
Presidente
Fernando Collor,
durante a
campanha
eleitoral
e, depois de· assumir o Governo
Federal, no bojo da
reforma
administrativa,
com a finalidade preponderante de promover
as_
_transformações
soei a 1 s
indispensáveis ao
desenvolvimenta auto~sustentado do Brasil, e_à uma ampla e _profunda
modernl zaçã_o
das
estruturas
·políticas, Sõciais, económicas
e culturais do Pa_Í$. ~
São -estas as
razões q-ue me
1 evam a reg i strar nos Ana 1 s do
Senado Federal
a conferência
da Sr~ Ministra de Estado da
Ação_ Soei a·l pronunciada na E scola superior de Guerra ESG, a
4 _ de~_.outubro passado, em virtu_de da sua indiscutível oportunidade e importância.

Na abordagem dos problemas da
Aproveitando o- ensejo, desejo
Polftica Nacional que 0 Minis--- falj_citá,-la e, ao mesmo tempo,
tério da Ação Soc;ial vem im- formular
votos _no sentido de
que obtenha, na gestão do seu
p 1 ementando. sob sua eficiente ministério,
êxito
integral,
gestão,
a Sr~ Mintstra Marga- consubstanciado em resultados
rida M. Maia Procópio destacou' -entre OS mú 1 t·i pl OS de se- _concretos'
a
serviÇO do povo
_quilf.brios_e _ameaçadore_s perl- brasileiro.
-lMuito
bem!
gos que obstaculizam e estran- _Palmas.)
Qulam o desenvolvimento bras1DOCUMENTO A QUE SE REFEleiro,
os seguinteS: concenRE O SENADOR LOURIVAL BAPtração de rendas, concentração
TISTA EM-SEU DISCURSO:
geográfica da população, marginalidade, pobreza e degrâção
_MI~ISTÉRIO DA
ambiental.
AÇAO SOCIAL
- Eiõ sua conferência, a-minis-·
tra acem:uou que a criação. do
ministério -que dirige representa a disposi_ç::ão e o prop6si to·- -do
Presidente-- Fernando
Collor,
visando
conferir
um status de
relevo
área
social.

a--

Néste sentido
afirmou
convém delinear, com obje~1v1da de._ o quadro so:ci a 1 bras 1_1eiro, de_stacando tanto os- aspectos gerais relativos às bases da polftica nacional
de
ayão social, quanto os setoria1s de habitação,
.sane_amento,
promoção e assistência social
e def.esa civi_ 1.

A PÜi...ÍT!CA NACIONAL
DE AÇAO.=!?O_Cl_Al,..

Conferência ___ ,proferida
pela Exma Sr" Margarida M.
Maia Procõpio, M1nistra da
Ação Social, na Escola superfor de Guerra, sobre a
Polftica Nacional Pe Ação
Social, aos 4 de outubro de

1990.

Introdução
Ini.cia-lrrient9," desejo__ rêgf~:....
trar meus agradec1mehtos
pelo
convite que, como Mfnistra da
Aç_ão ~ocial, recebi_ para falar
aos
estagiários deste céntro
de excelência e
de tradições
tão marcantes.. que é a Escola
Super 1 o r de Guerra.

A Ministra Margarid_a M. Maia
Proc6p i o exemf:) 1 i ficou
a concent~ação d~ renda. como um daqueles - ·ameaçadores.. desafios,
S·i-nt9-me
tanto mais h_c:mrad~
ou _ seja, . ~ .
"os 50% ma 1 s ·po- - quanto- sei que aqlfi
me
ser a
br~es dE;!"tê;_m apenas t3% da
.r:en- dado debater· questões re·levãnda,_ E3nquanto 1% Qo_s t'Q.Bis r1co:s tes com os senhores. Deste ense apropria de igual parcelâj~. contra_,
eSf?!=lro haur-rr--'t:Odã_--

Terça-feira '2:1
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que

oferecer . . Afinal,

tenham

a

a transfor-

mação do grave panoráina sOCial

brasileiro exigirá um esforço
ingente de todos,
particular-

mente daqueles que, como ·as
senhores, puderam formar um
cabedal
de conhecimentos vastos, interdisciplinares e de

qualidade, além de ocuparem
posição de lideranç~.
Nosso povo tem sofrido muito.
A queda do ritmo de crescimento

económico do Pais, verifi-

cada na última década,

a

par

da histórica tendência braslleira de relegar os programas
sociais a plano secundário no

contexto da

ação

governamen-

tal, agravou S1gnificativamente o quadro social. o Governo
do Brasil novo quer minimizar
o sofrimento de todos, em especial
dos mais necessitados.
Por isso pretende, à luz de um
diagnóstico consistente e abrangente da realidade, promover a reversão desse quadro e,
por via de conseqüência,
resgatar
a
dívida
social
bras i 1 eira.
Essa
disposição revelou-se
desde logo,
com as mudanças
que o Presidente Collor promoveu na estrutura organizacional
da administração pública.
Neste sentido,
a
criação do
ministério que· dirijo representa, sobretUdo. o propósito
de conferir um status de relevo à área social.
Por isso, no desenvolvimento
do tema proposto para este encontro,
procurarei
esboça~ o
quadro social brasileiro, destacando tanto os aspectos gera~s. relativos
às bases da
polícia nacional
de ação Social, quanto os setoriais de
habitação,
saneamento, promoção e assistência social e deTesa civil.
Em seguida, Serão enfocadas a
miss~o e a estrutura do Ministério da Ação Social. o obje~
tive, aqui, é não só o de apresentar as po1íticas.setorials elaboradas mas. também. o
de destaCar que há mudanças
significativas no que concerne
a sua execução, que será participativa e descentralizada.
Por fim,
serão apontadas as
di-Petrizes e as 1imitaçõfl:S a
programas
estão
que
os
sujeitos.

o Quadro social
São por dem~is conhecidos QS
desequi 1 i brios do desenvol_vimenta brasileiro: concentração
de
renda,
concentração
geográfiça da população, marginalidade, pobreza,
degr~da
ção ambienta-l. A esse rêspei-·
to, Carlos Nelson Ferrei"ra dos
Santos obServou:
·"Três
fórmula

vezes 70 virou uma
mágica

importante

Novembro de 1990
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para
as
cidades
Essa orientação da política
brasileiras ... O IBGE reve- social brasileira se manteve
la- que,
a partir de 1980, no período que corresponde à
podemos ter certeza de qJe segunda metade da década de 60
70% dos brasileiros vivem e à primeira ~eta~e da Oe 70.
em c i datles' -'porém.
desses
70% urbanizados,
uns 70%
Foi
essa a
fase em que um
estão em ·número reduzido de conjunto de .medidªs legislatigrandes ·aglomerados,
onde vas transformou o arcabouço
70% dos moradores são mUito institucional e financeiro. que
pobreS:" _ (Sant-oS.
carfos configurava a política social
Nelson
Ferreira
dos
brasíleira. Sistemas_ nac1ona1s
"MetrópOle e Outras Cidades públicos ou.regulados pélo EsBrasileiras, oem antes de tado foram criados ou aperfei60, muito depois de 80").
çoados nas áreas de educacão,
A urbanização e o crescimento saúde, previdência e assistêneconómico das últimas décadas cia social e habitação. Foi o
não foram acompanhados da me- período da criação de mecan~s
lhoria
dos·-·indicadores mos qué visavam à formação do
patrimônio do trabalhador-,
o
sociais~ Paralelamente à forte
e
o
PIS/PASEP.
concentração da populaÇão em FGTS
$randes aglomerados urbanos e Unificaram-se os institutos de
a expansão da atividade econó- aposentadoria e pensões, dando
mica,
desenvolveu-se uma con- origem ao Instit~to Nacional
centração de rehda _ das ---mais de Previdência Social - INPS.
aguçadas
de
que
se
tem
Com a criação do Funrural, os
noticia: os 50% ma·i s
pobres trabalhadores
rurais
foram,
detêm apenas 13% da renda, en-- ainda que timidamente, alcanquanto 1% dos mais ricos se çados pela política social.
apropria de igual parcela.
A parti r da ségUnda metade da
·A -Concentração de renda tem
e durante os
refletido diretamente sobre o década de 70,
acesso da população_à moradia, anos ao, um esqUemà assistenaos serviços de saneamento, de cial de maior peso foi-se desaúde,
de transporte e a ou- senvolvendo, com vistas a al.tros essenciais à vida. os cançar grupos espeCíficos sifora
do
núcleo
segmentos populaclonafs mais ·tuados
pobres sofrem mais as carên- secur1tário. A educação básica
foi
ampliada,
passando
a cocias
de
serviços e. como
na área
conseqüência,
entre
eles brir 90% da demanda,
Surgiu
a
merenda
registram-se
os indJcadores urbana.
mais desfavoráveis de
bem- escolar. O atendimento médico
de
urgência
foi
estendido
a um
estar.
_maior número de necessitados.
Po~eria
a assistência social
A assistência prestada a ester sido organizada de modo a
grupos
de
nãocompensar os desnivelamentos ses
da distribuição de renda.
En- contribuintes ou d_e pessoas
tretanto, _ isso não -ocorre. A muito pobres, consideraaos em
seria,
assistência social
começou a situaçao "de risco",
res1dua1.
Os
~xpandir-se,
no Brasil, com a teoricamente,
visavam
a
'uma
criação dos i nst t 't\.Jtos de _apo- proj e tos
sentadoria e pensões, verifi- população-alvo definida ccimó
cada no primeiro GovernP de sendo aquela ·que percebe renda
Getúlio Vargas (1930 a 't945). familiar de até dois salários
mfni·mos,
além .de crianças, a:..
gestantes,
No. p~erfodo segulhte ( 1945 a -bandonadas ou não,
1964), num_ movimento de inova- nutr'iz_e_s_, i·dosos.
ção legal-institucional, o EsContudo, a atual estrutura de
tado passou a centralizar no
Governo_ f~derp1
re-Cursos e emprego e salário faz daqueles
instrumentOs adminlstrativos, grupos a maioria da população.
o gue
lhe permitii,J for'tflular Decorre daí que o aspecto supol 1 ticas _nas áreas de educa- plementar da polftica brasição,- saúde, assistência social leira de ass·istência social
e, mais tenuamente~ na de ha- -de-i-->;a-de- -ser---res-i--dl!a-1- e_ figura
bitação popular. Tudo, porém, como se fora uma política de
se
fazia
de
- maneira mínimos soei a is· ex tens i vos à
·
fragmentada.
A pessoa não li- mai6ria da.popu1ação.
gada aos institutos de aposentadoria· e pensões dificilmente, As·sim, os programas de suplecreches,
recebia
bens
e
serviços mentação alimentar,
habitação, recreasociais.
A base#so_bre C! qual auxilio à
iniciação ao trabalho,
assentava a polltica social ção,
era,
então, seletiva e repro- ficam tão sobrecarregados que
não
chegam
a garantir condiduzia o sistema de desigua#1dades
preexistentes
na ções mfnimas de vida aos mais
funciosoei edade. Taref_as de caráter carentes. Além disso,
redistr1butivo,
como as qUe a nam de maneira tão pr~cárié,
·que
é
vá
1
i
da
a
conclusão
a que
Legião Brasileira_ de Assistência
LBA realizava e ainda chegou Sonia _Miriam Draibe,
realiza,
constituíam
rara ·depois de estudar· a politiCa
de
assistência.
social
r:!R.~
eXceção.

,.
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Diz -ela

que

programas:
"

tais

e,

isso

descontínuos, não

mesmo

garanti-

dos e nunca ava 1 i adas. , Face

"pobre" da política social,

esses

programas

tenderam

sempre a tornarem-se fértil
campo para as práticas as-

sistencialistas
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Ainda sobre a atual estrutura
de emprego e sua relação com a
Previdência Social, cabe obDiagnósticos
e
servar que - como dem_onstra o
_Rer_spect i vas", i n : Para a quadro I , _abaixo_ ~ e:n '1988.
dêCàda de 90~ prioridades e 11% dos homens e 39%. das muperspectivas de políticas lheres corn-jdqde superior a 10
públicas. Vol. A - _Políti-·
encontravam--se ocupados.
cas Sociais e Organização a·nos
isto é, ·exérc1àm alguma ativi·ao
Trabalho,
Srasíl1a,
dade
remunerada.
l~iA/IPLAN,~1989.)~

cas

insti~ucionali

por

Terça~feira

clientelistas."
(Oraibe,
·s·onia Mi riam- "As p-ol f t i -

São vagamente· def f-

nidos, não

zados
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- - e

Sociais

Brasileiras:

Qlii\Dilü I
PF.PCENTUI\l DI\ f F:A EM PH liÇÃO 110 t·R.IMEPO IJF
PFSSOI\S COM Mil IS OE lO 1\t:JOS llf. IDi\flf:

População com
mais de 10 aoos
de id~dP.
lota 1: I 0 l 487. fJ26

61 0·1 7 95-1

Mn~c

3'J

52. 182 973
55. 30~ .. 65.1

r(~m

l"t~ll<'·

apenas 49% da população
economicamente ocupada contribuíam
para
o
sis~ema
ae
previdência. Isto quer dizer
que mais de 50% da população
~~

PEA

032.0~0

?,.).115914

I'WIP 1'11\11 ( IIH)I)

encontr~yam-se à margem da cobertura da Previdência Social,
o Quadro II mostra ainda que,
no
Nordeste,
a
situação
~presentava-se
mais critica,

uma veZ que, de sua população
ocupada, os contrlbUlntes da
previdência
não chegãvam a
30%; já no Sudeste,
eles __ -·u1trapassavam a casa dos 60%.

11\flll!) I I

f'!PC:I NIIIGIM DOS Ctltllfl!OIIItiHS 1111 l'lllVID(tiCIA C.fJC!III
EM !lEI liÇÃO 11() N9 l.lf 1'1 s~;OIIS OCUI'IIIli\S

Pesso"S"

Região

_ ~-O~up~d~s

Contr. da
P.rev i df.nc i a

!>8. 128. 5.)4
I. 722.714
15.790.016

?9 /137. 4 IG
815 979
4 695.406

~ifl.

Norte
Nordeste
Slld8StP.

26.991. 64~

17.242.366

6~3

Sul
Centro Oeste

10.003 318

5.104.567

4~1GD_842

19?.8. 098

Br-as i 1

I
4 7 '4

29.7
,9

!)0' 7
46,4

Fonte: f'NI\0-1988' { TBGO
Com a criação d6 Funr(;-ra1
em
1963, iniciou-se o acesso' da

popylação rural aos beneffcios

~o

sistema previdenciário. Todavia,
o processo·vem-se-dese_Dyolvendo em-_ rit~mó" ... lerito.
Segun~o
dados do PNAO
em
1~88, pouco mais de um milhão

de pessoã.S, dentre as
14 milhões ocupadas em

mais

de

atividades agrfcolas,- contribuíam
pa_r:-~~-a Previdêhcia.

rmportà

1embrar que a titulaum empreQO formal
fvra, necessari·amente, o

ridade de

não

1

trabalhador da necessidade do
apoio da assistência social
sup-1 em-entar. Em razão da concentração de renda e da baixa
remuneraç~o da mão-de-obra, há
um extenso contingente de detentores de· empregos formais
que se encontram abaixo di

Terça-feira 2:1
chamada

seja,

" 1 i nha de pobreza" ,

ou

percebendo ganhos equi-

IlJ.

ma~

a
seguir, assi.nalam que
s de 53%· _da popu 1 ayão
o cu-

pada econom~camente tem rendisalários mínimos.· com ·efeito, men'to de é:tê ··aais salários
·mínimos.
No Nordeste, onde se
os daaos constantes do
quadr.o

valentes ou 'inferiores a

dois·

7425
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reg~ stra a ma forconcentraé;ão ·
de pobreza, esse percentual
atinge 68%.

Qll llllf10 I I i
r'EI<CfNI IIGIM DOS CON lP !JIU I N1 ES l!ll f'llf V ITlC:"C I 11
FM fifi IIÇiiO 110 N0 11F. r'F'>SCl/IS O(;Uf'!\!Wi
resso~s

-

Região

Ocupadas.~

fkn'Si 1
tkll t (l

'il.1 l?B. ~i.\~
I. 1?-:> 1 I~
15 190 016

Nr H f iP!' t (~

Sudrste_
Sul
C€'nt r o -Dr•s te

26.

~191

ú~~

('~essoao::-

c/ rcnd.

até ?. sal. min.
01 ~'~wj

onf

dr.

%

-----(,.
~/1,

\l:Ul Gil

S-1. !j

lO

~~(). ?~ó

f}3. 1

12

!J'l~ r))'J

!tUJ03 318

4 818. IGG

1{)0 8•1?

7.31fUlfl7

~.

sor: IIII

: -_r~

~{).3

9
r,5, 7

-~I,

.

.;--,

Fonte: rNI\0·19!l!l (lflGf)

Após essas observações gereis anual de, pelo menos, 500 mil tração de renda das últimas
sobre o quadro social do País, novas habitações somente para décadas, que inviabilizou o
interessa trazer à ba; 1 a dados e v"\ tar_ _ o
·agravamento ______ çla. acesso de amplos segmentos pce 1nformações sobre a condlção situação. Isso quer dizer que, pulacionais aos financiamentos
em gue se acham os setores 1 n- apena~ paf'a manter 9-- d~fici_'t de moradia. A segunda tem a
clu1dos d1retamente na área de _no nlVtfl atual, deverao ser ver com a crise do Sistema Ficompetência _do 'Mini s tér; ci "da -constru ,_goes, aflUa 1 men~e,
2, 5 nancei r o da Habitação-.-- QUe se
Ação sociQ-1.
-,~ez-es
maÍ'-s do que a media das agravou a partir do iníc~o dos
últimas d·~caaas.
anos 80. A cri.se resultàu, soEm primeiro lugar, a s1tuação
~retudo,
da aceleração da inhabitacional. entre 1964
e
--flação e de suas conseqüências
1988, 0 Si5téma Financeiro da
Com relação ao'perfi l sóc-fd- sobre os salários-e _os custos
Habitação
--stH. com recur_s.oS: econ6m'ico das· famílias benefi- de produção de imóveis. Abriudo Fundo de Garantia do ~_emPo c1a.das ·com-os-='financia~entos
se uma defasagem entre o valor
de serviço e do Sistema Brãs1- a análise dos dados revela, umà real dos salários
e o_ preço
leiro de Poupança e Emprésti- d1storção nos objetivos pr.o- dos imóveis, inviabiliz-ando a
mo, financiou a pr-odução Qe postos para o s,stéma: a popu- aquisição da casa própria para
cerca de 4,8 milhões de habi-' lação_ de baixa renda foi pre- as populações de menor poder
taçõ~?s. perfazendo a média
a- terida,-·em be-nef1'"---cio das elas- aQuisit_ivo. Para_ os que já hanual dê 200 mil·-unidades.
ses média e alta. Das 4,8 mi- viam adquirido suas habitalhões de moradias financiadas ções, a correção monétária dos
Isoladamente, esses são dados no período entre 1964 e 1988
saldos devedores passou a ser
expressivos. Entretanto,
se· 6s-<'h :foram destinadas a fami.: feita por índices aquém -da éreferidos às necessidades do lias de renda supe-rior ·a- 5 volução real dos preçcrs, ColoPaís,
revelam-se salários mínimos. As--de menor cando em risco a. liQuidez do
modest-íssimos. -A produção de renda,
embora constituindo a SFH.
·
habitações eSteve aquém
da população-alvo do S1st.ema,-- i'o- --demanda. Hoje.~.estima""Se que o.-r_am beneficiadas com--apenas um
Os dadoS da -pesQUisa nacional
déficit de unidades habita c i o- terço_ do to ta 1 das hab 1 tações por amostragem de dom i cí 1 i os
nais ande por võlta de 10 mi- financiadaS.
de 1988, reunidos no Quadro IV
lhões, quando em 1964 as est·ra. seguir, ·servem à visuanzamativas asei lavain em torno de
">-ção do, grau de concentração de
7 mi 1hões.
Considerando-se ·o
renda. Observe-se que 34% das
incremento
populacional
de
Há- dua-s·-~exp.xJcaç5es,' pel-õ me- ~anH-,ias têm renda de até dois
1.7% ao ano, verificado na Ul- nos, para esse desequilíbrio salários minimos e que 65% não
ti ma década. e -·-a média de s na destinação .-dos recurs_o;:;: A u_Ltrapassam_ cinco. Apenas 6%
pessoas por moradia, estima-se- pr1me_ira re-laciona-se __com a das fã.mí_lias ganham mais de
ser necessária a construção intensa- e progressiva concen- vinte salários- mínimos.

NoVembro
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QUADRO IV
Familias Segundo as Faixas de Renda Mensal

Classe de Renda

Número.
de
Fam111 as

Fam111 ar em Sa-

lários Mínimos
Até 1 S. M.
+ de 1 a 2 s. M.
+ de 2 a 5 S. M.
+ de 5 a 10 S. M.
+ de 10 a 20 S. M.
+ de 20 _S. M.

S9m

Rendimento

Sem Declaração
Total

%

5.159.545
6.783.515
10.912.586
6.142.518
3.321 .080
1.995.469
624.636
477.937

15
19
31
17
_09
6
2
1

35.417.386

100'

*

(1968)

~ç

Ai::umUiada

34_
65
82
91
97
99100

Fonteo PNA0-1988 (ISGE)

*

Inclüídos'os chefes de familfa que recebem somente beneficias da Previdência.

IV
tigo Ministério do Desenvolvinas últimas, Descentra,.ização. Vol.
Brasil:
indicadores
sociais-· manto Urbano e Meio Ambiente,
sofreu perda considerável no ;:;,el"ecionadOs. Brasília, 1990). cobrindo o perfodo de 1987 a
1931, evidenciam esse fato.
seu poder de compra. Em 1987,
_conforme se depreende dos de':"
seu valor, comparado com o do
ano de
1952,
correspo-ndi a
a
Como serta de se esperar, as dos constantes do Quadro v.
apenas
36,7% (MPAS/CEPAL
carênCias habitacionais maio- . apresentado a seguir.
Projeto: A Polftica Social
em res são registradas entre as
Tempo de Crise:- Articulaé;_ão populações de menor
renda.
Institucional
e •Projéçoes realizadas pelo an.

Acresça-se

que,

três decadas, o salário mfnimo

r

QUADRO V

Necessidades Habitacionais segundo
A Fa1xa de Renda Familiar
( 1987 - .. 1991)

Faixa de Renda
Fam1liar em
Salário Mínimos

Déficit
Qlfa11tat ivo

Acumulado

o

4.275.000
1.425.000
900.000
900.000

Total

7. 500.000.

3'
a
3 a
5
5 a
10
Mais de 10

Neces_sidades
de Novas

Necessidades
para

Total das

Hab1 tacões

Repos1çi!:o

Necessidades

:2.140.000
835.000
- _824.000
718.000-.

.270.000
403.000
101.000
89.000

6.685.000
2.363.000 .
1.825.000
1. 707.000

- 4.517.000

563.000

. 12.580.000

Fontes.: Seplan/MOU em 10-06-1987.
Os problemas de saneamento
não são menos sérios. Eles dizem .respeito ao abastecimento
de
água;
ao
esgotamento

sanitário; à coleta, ao tratamento e à destinação final
do
lixo; à drenaQem. Todos· têm a
ver com a qual1dade de vida.
Alduns

dados dão idéia-das
dimensões
e
gravidade
do
problema. Estima-se qu~S6% da
população urbana são servidos
de
rede de abastecimento de
água, enquanto que, na área
rura 1 ~ apenas 7% .têm acesso a

água
em
condiç5es· -populaçãO Urbana -são atendidos
sat 1 sfatór-i as.
Em números ab- - com rede co 1e tora de esgoto;
solutos,_ isso quer dizer que 19% ·dtspõem de fossas sépt.icas ·
13,5 milh_ões de pessoas. nas e
28%
têm
fnsta_laçõe·s
cidades. e 35 milhões, na área sanitárias irnpróp_ria"s (fossas
rural,
não dispõem de água . rudi~entares).
tratada ..

Os problemas dé esgotamento:
san'l tá rio ~ são
igualmente i
sérios .. Os .dados'. disponíveis 1
i ndf cam que 53_ mi 1 hões de pes- 1
soas.
aproximadamente,
não·
contam com mQio adequado de.
afast~mento .
de
dejetos. '
Estima-se Que apenas 37%. da

No caso dos resíduos sólidos,

há um cont 1 ngente de cerca:· __ de
30 milhões de habitantes, nas
ci"dades brasileiras. sem ser--·
viços de coleta de lixo, o que
significa algo em torno de •25
mil
toneladas diárias de lixo

não-coletado.

·

O

ef l

índice

uen_t~s

mo.

de

tratamento dos

urb.ar,10s é __

si tuando-sfil _ em

4%. De modo

parte

p~

i x i ss i -

torno-. d9
s6 ·uma

sem~lhante,

diminuta_ dos

sólidos é tratada
convenientemente.

e

resídUos-

d_isp"osta

O escoamento de águas_ pluvials não é menos P.recário. A

aproximadamente._ só 60'%. dã po---

pulação

u~bana

_ contam

razoavel rede de drenagem.

com

São -_danosas as~-có-ris-eqcrãnc,---as
dessas limitações. A inadequa-

ção
da_ c o 1 e ta
do
1; xo_ e da
drenagem urbana:_ acresci da das-

pr:-ecári as_ cqn_Qi_çQ..~s. de ~bast~
Cl menta de _aç;~ua e __ de esgota.;
menta sanitario propieiam a
pro 1 i feração d_e tnsetos ·e . roedores, com consSq_üénci "as danà:_
sas para a saúde pública
e
o·

meio ambiente.
Estima-se,
por

exemplo, que

60% das internaçõ-es hospitalares ·têm como causa a fa 1 ta de
saneamento. Por _outro 1 ado,
o
meio ambiente tem.:-s!S degradado
c;:om a disposição in natura ou
1nadequada dos esgotos e dos
resíduos sólidos. Como
regra,
os
cursos de água das regiões
mais densamente povoadaS estão
mortos ou quase mor-tos.

Importa observar· q_I,.Je as populações periféricas s_ão as m~is
desprovi das
dos-- ·-serviços
de
saneamento. A 1 nQ_a,
quando
seexamina
a
distribuição dos
serviços
por
região,
constatam-se disparidades.
o
Sul e o Sudeste _são melhor
atendi dos que
_três. outras
regiões.

parte das_ que _vivem até o primeiro ahivEfr·sár'io. acabam sendo
vftfffi2l.s de diar_réia,- sarampo,
pónd;-- tétano, .. difteria e de.
outr_os riiale!s controláveis .e ao
alCance _do País e vi tãr . Dados
dê. 1sas r-evelam __ q!,.ie 50%
dos
6o-itos, ·na fa1xa efâr'ia de dez
a 14 anos, e- 66%, h a ·a e
15
a
'17,
tiveram como c?-l,lsas a:tldentes, envenenamentos, ·homi..:
cíd'fos e_ su_içídiO-s. Ern algumas
cidades, _os fiom1'cf~io_s e
suicldio_s despontam-=comcí·.as _prínci-paiS Causas de óbitOS entre
ãdolescentes
de i~.á f7 anos.
Menc1onem-se, ainda, a
desnutrição, com seUs_éfeitos'danos.os
sQOFé
o
deset:'!YÕ 1 vi rílentó
ffsica--- e·- ·mental da.cri~nça·e_
do
jovem,
e
o_ vexatório
e
crescente
fenómeno
.dos
"_menin6S . -·aê rUa".
.A e5CO'i~r5tláde_ da crfança_e
do jovem brasile1ro fica aquém
oe níveis ace-itáveis. O trabalho e a pobreza
os- tiram da
escOla-:-_._.M? is de quatro m1 1 h6es
de Cr'ial]ças. nas __ cidades, --desete a ~4 ano~. estão fora da
SaJa de aula_. De cada cém que
se matriculam na 1~ série, apenas ·1 8 chegam ao final d'o 1 J:<
grau.
Dentre essas c r i a·nças,
uma parte expressiva
se
vê
comPeiida
a ehtrar prematuramente no merca'do de
trába 1 ho:
destas,
20% pertencem .a fçsmília~ _de renda mais
baíxa,
de
atê _1/4 do saláriO-mTnimó' Per
capita.
-

Contrariamente ao qúe a gravidade da si_tuação- a que__ chegou ..:0_ .. Pt:t'Í s
pode .. sugeri r, as
soma~;- ·oe recursos destinadas à
'edm:aÇ§Cf,- -z--saúdri, à nutrição
e a outras atividades ~Qciais
No campo --da
promoção e O.o. têm. si _do express i. v as_. Com base
bem-estar social, o atraso
do- em_ estudos
comP:aratlvós,
o
País
é gritante. Apesar de a Banco·- Mundial
conclui que os
renda per capita ter passado gastos sociaiS no Brasil supeda cifra dos US$
.2. 000, o ní- ram a mé·a i a dos de _outros pa ível de bem-estar do povb sê- ê ses em desenvolvimento. Estima
comparável
ao das. naç!S~s mais_ ;aqoela
instituição qu:ê. __ _em
pobres do mundo...
i 986, esses gastos, _ nos_ tr!3s
~n'í"ve-i s d_e Governo, ati ngl r8.m o
O
subdesenvolvimento
social
montante aproximado
de US$47
do Brasil toca profundamente a- bfThôes, ou seja, cerca_dt= iB%
criança
e
o ado1_es_cente, que do· PIB ..... Subtraindo_~se
desse
const1tuem cerca
de sessenta montante os cuStos -da segurimi 1 hões
de peSsoa_s_._ reoresen- dade sbC_i_a1, restam US$27- bitando aeroximada!Jlente
42%
dél,_ 1 hões,
ou aproxi ma_damente 1 O%
populaçao do Pg__ls. Uma !;Jrande do PIB, de dlspêndfo com o departe desse enorme_ cont 1 gente ma i 5
serviços
( Wo l d
de bras;le1ros provém de fam: __ Bank, Braz11: Economic Stabilias
sem
salário
ou
coni lization
With
Structural
salário
insuficiente, sem ca- Re~orms).
sa, sem saneamento, sem transA anâ n.se desses dados reyel a
porte,
sem aces~o a serviços
qUe_-a áT6Cação dos_ recursos,
de
saúde,
sem esco-l aridade.
portanto,
sem meioS de c~idar
~Omª-?a
Qlobalmente,
não
tem
dedos _próprios
fi lhos-- ...e
de serv1Qo a compensação das
forma-los para a cidadania.
Sigualdades
sociais.
A esse
respeito. estima ·a- Banco Munque-,
no "eXercící_o de
Bastam
alguns
indicadores dial
da
para revelar a triste condição 1 986,- os 41% ma i s _ pobres
população,~r_ecebe-r.aro .aperiÇ~.s 20%
da infância e da adolescénçia.
elos programas
De cada mi 1 criançª-s,_ 67 _mor= dos benef'f\~-1 os
rem
antes de completar o pri- sõéiais. _a ·eles somaoos os -da
meiro ano_ de vida.
Taxa
essa sc;gUril:i?~_de soci~l.
Aítida, _de_
muito superior _à
de--_OLitr-os aCQ-rd.o.· com _a mesma _inSt ftu'j_-super i o r ·e
países da América__ do Sul_,_ _como ção .- _ ~a - e·duca_ç;ã_o
na· ·alocação.
de
_a Colõ..mbia e o _Çld le . E g-ranaé- privilegiada

as-:::

recursos_, em detrimento do ensJno_ fundamental e, por consegUinte, _da
população
mefs
pobre;_- Os gastos, com J,?ospitais
e·medlciha curat1va sao elevados, ·coriJparat i vatriente· aos i n~
vést i mentes
feftds
ero ações
básicas _de_ Saúc;le Qe amplo a1cánce sàcial, como vacinação-e
atenção-pré-natal._ -

o

Miriisttêrio da AçãO' Social:
e Estrutura

Missão

·o Gover_no _do _Bras.fl. ·_novo·_j::em,
entre seus comprom_issos, o- de
mudar esse qoadro__ social, -reduzindo_ as ___ de~i!ij:lualdade~r
~
prbmovendo a just1Ça_socjal- _
O trecho seguinte, estra_ido
no Plano Brasil Novo, expressa
bem. esse cQmpromiSsa·:
"O homem b-rasileiro será
o fim e a medida
de
todas
as coJsas e_o EstqQ9 apenas
·a instrumento útJ 1 e 'eficiente na SuperaçáO das- de=
si gua 1 dades. gl)e nos segaram
e nos diVidem. Quero a promoção d_o bem-estar coli3tivo
e
buscarei a garantia, não
só dos direitos
~urídjcos,
mas
também dos d1reitos económic-os e sociais_. sem os
quais,
j ãma í s -·seremos uma
sociedade
pr6spera
e
justa."
Como _s_e- pode
1 nfer-i r dessa
afirmativa, a reforma da administração pública ,fa~ ·parte da
modern 1 zação
da
soe i edade
bras~ 17 i rç1..
No,
senti do de
rea1lza-la, o Governo vem formulando e
pondo em ~Xecução
uma série de medidas, Elas
se
traduzem em cor<-t_es nas di m·eh.:.
sões da estrutura aâmfnis-tra·-t i vá esta ta 1 , - na- e 1 i mi riação de
gastos supérf1U0:E, na
redução
Qa partic_ipaçã_o do EstadO na
ecónom i a,
-. seja
como
empresári-o, _ seTa -como regulador das
a:t_l_vidad~s
do setor
1?/: í _v ado
'
De
i mediato,
no d.i a
15 Oe
·março dé 1990, o novo_ Governo
baixou
a Med_ida Provisória n 2
150, di sponclo sOb ré a _organ ização da Presidência da República e dos ministérios. Estes
são,
hoje,
ap_enas 12, graÇas
ao esforço de racionalização- e
agrupamento de
funções
governamentais_.

A1ém disso, várias entidades
- autarQIJ i a$, fundações- é
eii~
pre_Sas .~-- _for;:~.m extintas
ou
dissorvfdaS."o -Foram,
também,
postas
_em ªxeCução
tnedi_das
voltadas para-- a redução
doS
~uadros da admlnistraçao.

-"f',fa- --mesma 1 inha dê _moderniZação, Pé! lo Decreto
n.J:~:
!l9. 1.79.·,·
de _15_-3--Bo~· foi instLtu-fd_o ·a
J?_r-og·rarna federa·l -de. de.s·regq_l ã.:.~
me_ni;a_ção", · ~- ~'f:LJh"dament;ado_
riQ
p-rfnê1pio const_itucional
da
1 i berdade
i n'Q"i vi_dua__l • _Com -a
tfr\a 1 i daçie ·de for-~-ª~ ~cer a- _i_; _

Terça-feira v

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao li)

Novembro de 1990

1 ide, todavia, a necessidade
se
elaborarem políticas e
Programas e-spec-ffi Cos voltados
p-ara -os segmentos mais pobr_~s__,_.
mais
carentes
e
.,_.__mai.s
desproteQi dos . . _A reduçao qps
desequillbrlos e desigualdades
pela administração pública fesão imperativo para a promoção
deral e sejam satisfatoriamenPor certo não se concentram do bãm-estaf .naci on!ll :~ -te atendidos os usuários des- no Ministério da Ação Social
ses serviços"~ Como decorrên- todos os assuntos de interesse
A estrutura dada ao ministécia deste programa,
Vários social.- ~ nem cãberia fazer rio,
para o cumprimen·t_o_de sua
atos já foram baixados objeti- essa concent_ração. Entende-se, missão
inst_1tuciona1, é simvando suspender controles do entre~anto, que é atribuiçãõ ples e·de _proporçõeS rectuzfEstado sobre a produção e a do ministério, além das atfvi- das, cOnforme se pode verificomercialização de bens e ser- dádeiS- que 1he estão afetas di- Cc;l.r mediant_e.o_e>çame do ___ orgaviços,
eliminando 11 cartóriosR retamente,
oferecer subsídios nograma ,_apresentado a SeQUi r.
e deixando ao mercado a
regu- ao Governo que orientem as po- AS se_cretarias_-fi__m são quatro:
lamentação
das
atividades líticas dos vários setores, de Secretaria Nacional da Habitaeconómicas.
modo a dar-lhes ou realçar- ção, Secretaria Nacional de
lhes o conteúdo social. Cada saneamento, Secretaria NacioQuanto ao Ministério· da Ação programa, cada projeto, cada nal da Promoção _ Socía_l e _S_e-.
Social. ~le surgiu do compro- ação governamenta 1 devem ser cretaria Especial de Defesa
misso do Governo de promover permeados de ingredientes qae Cilvil Além dessas, há a Coas ,transformações socjais que os façam gerar benefíctos para ordenadoria Nacional para rn~
a sociedade deseja. E o órgão e sociedade.
tegração- da Pessoa Portadora
de Deficiência e o Conselho
da nova estrutura da
adminisCabe ao min-i stér f O ocupar-se Nacional de Serviço Socfa1; -os
tração pública federal voltada
especificamente para o soc1a1, da promoção do bem-estar de quais também, desempenham aticomo
s~
deprende
de sua toda a sociedade. ~sto não e- .vidad~S:- ftnal_ísticas.
niciativa privada, em todos os
seus c~mpos de atuação,
reduzir a interferência do Estado

designação. Por 'conseguinte,
missão "'i nsti tuc i ona 1 se
define em termos amploS, não
na vida e
nas atfvidades
do se
limitando a atividades asindivíduo,
contribuir para a sistenciais; antes, ela inclui
maior eficiência e o menor sobretudo a promoção do bemcusto dos serviços prestados estar da sociedade brasileira.
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o Ministério não exeCutará as 'Com êxito, a missão institupolfticas
e
os
Rrogramas cional de-tnfundir o compOnendiretamente. Ele está organi- te soei a 1 , que lhe cabe formu-.
zado sobretudo para a formula- lar, nas políticas e nos proção de_políticas e programas e gramas
dos
demais
9~gãos
·
.·.les~énci a --:- FCBI.A..
· para orientar e acompanhar sua Governamentais.
execução,
bem
assim
para
1 j21:Va1iar-lhes os resultados.
Após essas observações, segue
uma apresentação dos programas
, Esta última foi cri.ada em'
subst'ituição ·à- antiga Fundação -Acresçam-se a essas ativida~ elaborados pe1o ministério com
iNáCi'ôna 1
do
Bem-Estar
do 'des as de ar--ticulação. Sem um o.objet1vo- de mudar o· quadro
do País.
·
-·
.Menor< Driênt.al"'a uma nova pos- f'n"tenso processo de articula- .=oc!,.a-.1
l
'turzr:·. com relação à criança e ção, d-~ fi c_i 1mente- 1 ogrará o
:ao jovêtn:
a
"Doutrina Sacio ministério levar sua doutrina Habltaçla
Uurldica de proteção integral~ aos --órgãos e entt da.des execu-_
d1.fundi-dAr'Pi:flllll orgi!lnização das i tores _de suas· po1 ft1cas 41'1 (., cOnter a. exP.ans5o do défi.c1 t
,J?,r:_Ç,g!:_~~-s_._ Tarmouc:::o --C..':·II~r1 ~á •• LbAb...liac i o~L..ê_...._.eor...,J_'l
só . uma
. Nac;:6ei-- u
ar_
Incluem-se na Juri.sdlção do-.
"-'t.nistério_ a Fundação ... Legião,
Brasileira·. de Ass1stencia -,,LBA e a Fuhdação Centro Brasileiro para a Infância e Ado-

l
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atenderido à nova rea 1 i- mahda habitacional e às necestarefa gigantesca.
O Governo· 5-9_0,
Brasi1 Novo irá,
entretan- dade, atribui-lhe a gestão da s'idades de a_tendimento à.- pop!Jto,- além disso. Trabalhará no ap11 cação. dos recu_rsos do FGTS 1 ação rura 1 • o pa terni3-l 1 smo e
sentido de reduzir as carén- e defir.iu-lhe as competências o clientejisrno_não prevalecerão- como c r-'i t'ér i 'os a 1 oca ti vos.
ci as .habi taci o na is. Está pre- seguintes:
visto o estímulo à produ<zão de
a) praticar
todos _os atas
Buscar-se-ão a descentralizaoitocentos mi 1, habi taço~s e
flexibilidade operalotes urbanizados,
em media, necessários à gestão da apli- · ção e a
cação
do
fundo,
de
acordo
com
c_ional
.. A União proverá recu!"'por ano,
totalizando quatro
milhões de unidades até o
fi- as díretri~es e programas es- sos e _est_imulará a produção
unidades habitaciona1s.
nal
deste período de Governo. -tabelecid_os pelo Conselho Cu- das
Não 'se envolverá di retamente
o
cumprimento
dessa
meta radór_ do· FGTS;
em
atividades
de execução.
beneficiará,
aproximadamente,
b) expedir
atas normativos Caberá a execução propriamente
vinte ~ilhões de pessoas.
relativos à alocação dos re- di ta aos estados, muni c-lpi os. e
organizações
privadas.
As famílias mais pobres rece- cursos para_ implementação dos às
programas
aprovados Pelo Con- Poderá,
por. exemplo, uma emberão maior a'tenção.
Aquelas
presa valer-se do
proQrama
com
renda
de
até
cinco selho Cu_rador;
para resolve~ o problema habísalários mínimos serão aquic)
elab
__
ora;:.
orçamentos
anuais
tac
i
o
na
1
de
seus
emp:"t"9G~ãdos.
nhoadas com 3,6 mi 1h5es de ·moformas de participaçao poradias: o segmento de mercado, e planos plurianuais de apli- As
caçã_o
de
recursos, d!9m v a ri ar.
com quatrocentas mi 1 .
-âiScrifulnando~os
por unjdade
da
federação,
submetendo-os
ao
_A
curta
experiência
de fu~
Para cumprir essas metas. o
cionamento do plano de açao
M1n1stér1o da Ação Social for- Conselho Curador;
imediata ,revela um grande inmulou
três
modalidades de
d) acompanhar a execução ~os teresse de participação. Estaprogramas:
programas de habitação popu- dos e municípios somem recure sospróprios
.terrenos,
a) Lotes
Urbanizados e Cesta 1 ar, · .. saneamento _ básico
Básica de Materiais de Cons- infra-estrutura-urbana, decor- infra-estruturas -aos finan-·
c
i
adas
pe
1
o
Governo,
com o i htrução
ou
Módulos
Pré- rentes de aplicação de recurtu i to de reduz i r
o va_l o r dP
Fabricados. São previstas
li- sos do FGTS;
débito a ser a_ssumido pelo
nhas de crédito para quitação,
e) submgter à apreciação do mutuário
fioal . . . C.o_m isso,
aquisição e produçã_o de lotes.
c
r iam--se condi çQes de a_ces,?o à
C0nsê1
ho
curador
as
co.ntas.
do
O
resultado sera um empr_ião
cása pf-ópf"ia para âs~_-yámíuâ'S
de, no mínimo,
vinte metros FGTS;
das fa.ixaS mçis ba.iXa.s·--- _de
quadrados de área cpnstruída,
f)_ subsidiar o Conselho Cur·a- .r~nda.
produzido em regime de auto·dor
co"m
·'
'estudos
têC:nl
cos
construção;
Essa - cotitribufção ·daS -''ó'U__:t_r-aS
necessários ao ap-rimOramento
b) Moradias Populares. Linha operacional ·dos programas de esferas de Governo-é particuuma vez
de financiamento para produção habitação popular, _saneamento larmente importan~e.
1 nfra-estru_tura qué os recursos dO FGTS têm-- um
e
comercialização de moradias básico · ·!'2
cus
to
re
1
ati
vamente
e
1 evado
populares com,
aproximadamen- urbana.
para as famílias mais pobres.
te, trinta metros quadrados de
g) Definir: as
metas a serem
área construída;
Por último, -devo- dizer --qlie-;
alcançadas nos progr_arnas de
c) Ação Municipal. Esta moda- habitação popular, saneamento no_ rninistério, a_ pol it_tca haé entendida como
infra-estrutura bitacional
lidade incentiva a ação direta básico _ ~i
parte de uma pOlftica mais amdas ~dministrações municipais, urbana.
pla,
que
envolve,
dentre-oucom enfase nos regimes de auA lei mencionada confere à tros, os setores de saneamento
toconstrução e
administração
i rifra.:.estrUtura,
direta. As linhas de financia- caixa EcOnômi ca Federa 1 o pa- básico-,
men!os prevêem guitação, aqui- pel de gente operador do FGTS. transporte, saúde e educação,
Nessa qualidade,
compete-lhe, sem esquecer a vinculação essiçao ou produçao de lotes. _
eSsencialmente, centralizar os treita da área social
com as
recursos
do
fundo,
definir os questões' de pol'ftica_ec_cmômi-:
Para a!ender a uma situação
operaciona-is ca. principalmente porque o
de eme~gencia, no tocante ao procedimentos
dos problema do emprego está_ por
problema habitacional,
o mi- neces~&r1os à execução
programas
de
habitação,
sanea- ser resolvido.
Habitação
é
nistério formulou o "Plano de
básico
e
infra- mais do que quatro paredes sob
Ação Im~diata para Habitação". menta
A meta e contratar, ainda nes- estrutura, bem assim fmplemen-·~ um telhado.
te exercício,
a produção de tar os ates ema·nados do Minis- Saneamento
tério
da
ação
Social
relativos
duzentas mil moradias e
lotes
_à__ g,.l ocaçã'o _e aplicação dos reurbanizados.
O Governo Qará uma resposta
cursos do FGTS.
·
efetiva à questão_ do sàneamenPara o atendimento previsto a
t<? e buscar.á mudar, signif1caquatro milhões de_ famílias
Algumas diretrizes da nova t1vamente,
o
~uadroacima
estima-se que será necessáriá política m~rêcern destaque.
apresentado.
Orientado
por
ess_e propós t to; o __ Governo do
soma equivalente a US$
28
bilhões.
Dessa importáncia, _Em primeirQ lugar, evitar-se- Brasil Novo atuará por meio·de
aproximadamente US$· 22 bilhões ao transferência de recursos seis programas:
serão
investidos _no segmento- gratuitamente. Mesmo os recurde interesse soei a 1 ; o restan... so'S orçamentá r i os d_everão rea) _Saneamento em_Núcleos Urte, no de mercado..
tornar 19-0- Governo Federa 1 , a- banos Organ 1 zados. __ V i sa am1 i mentan~o um fundo destinado pliar a capacidade de oferta
Os recursos adVirão de duas.· ,,_.á.C?,~Lf...,jn_anSJamento
de novas de serviços públicQs __ de Sanea-·
fontes principais: o Fundo de mo·raá1a"S.·
men:to .como i ns_trumento de ocu~
pação urbana,
evitando-se o
Garantia do Tempo de Serviço FGTS e o Orçamento Geral
da
Além de buscar a redução das colapso
· _de
sistemas
União_.
desigualdades socíais, a al.o- existentes.
cação__ d.os recursos __ tomará _em
Criado o Ministério da ACão conta variáveis relativas ao
Incluem-se aqui
os sistemas
.~ociaJ. a Lei n--. 8.036. de 11- processo
de urban.ização à de-· de· abastecimento de á~;~ua.
es-do
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gotamento sanitário, drenagem
e resíduos sólidos.

A

meta

é'benficiar cerca de

CinqOente milhões

de

pessoas

nos próximos cinco a,nos.

b) Saneamento Rural. o objetivo principal é o de ampliar
o atendimento às comunidades
rurais de atê cinco mil habitantes, de modo a reduzir os
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cursos do Banco Interamericano
de _Desenvo1vim~nto;

c) Programa
de
Saneamento
para
Núcleos
Urbanos
(Pronurb),
com recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de
s_~rvi Ço.
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de op·ortunida_des de ascensão
social continuam a afetar expressivos segmen-t:os_ soei a is.
O
Governo buscará alterar
favor.ável e significati\(amente
esse quadro de subd.esenvo 1 v i mente mediante uma série de
programas:

Trata o plano de uma concentração de investimentos sem - a) P~09~amã-- de Creches. Proprecedentes no setor, se con- I?Orcio_na ateryd1mento -~ntegral
desnfveis de atendi~ento entre siderado que- o comprometi menta -a criança ate _os s_~is anos, _no
as populações Urbana e Rural. dos recursos, da ordem de 3,8 que se refere à alimentação,
Aqui o a população beneficiária ,bilhões de Bônus do Tesouro assistência à saúde, estimulaserá de 3,8 milhQes.
e
ao
desenvo·l vi mente
Nacional, dar-se-á ainda neste ção
.. exercício de- 1_990.
A1 ém das pslcossocial.
Pretende-se ac) Saneamento para População fontes·
i nternac-i ena is
e do brir.per-spectivas para famíUrbana Carente. Destina-se a Fundo de Garantia do Tempo de lias de baixa renda. uma vez
promover a melhoria das condi- ..S;erv~ço já mencionados. Recur- que as mães disporão de mais
ções sanitárias das populações sos advirão, também, do Orça- tempo para o exercício de aticarentes das áreas urbanas, mento Geral da União e de con- vi dades que aunYehtem a renda
mediante a ampliação ou a oti- trapartidas 'dos
estados
e familiar.
mização de serviços básicos de municfpi os. ·
saneamento.
As modalidades de atendimento
·
Para qOinqüênio de 1990 a são as seguintes:
Inclui
o desenvolvimento de' 1994; prevê o ministério ina)
Creche
Institucional._
o
tecnologias· apropriadas. oue I vestimentos êqUivalentes a US$
atendimento é~-rei t_o em grupos
possibi~item a r~dução de çus-; 1 9, 5 b i 1 hões.. As fontes são as
· ntf
parágrafo de trinta a quarenta crianças,
tos de 1mplantaçao, operaçao e referi das
mediante convênios com entidamanutenção dos serviços. Prevê anterior ..
des públicas e privadas;
a participação comun1tária.
,
Para ·o r i en'tação dos investib) Creche Comunítária.
fund) Saneamento Ambiental. Os mentes. definiram-se as :direciona em local
Cedido pela
objetivos principais do
pro- trizes seguintes:
própria
comunidade
grama são: a preservação dos
a) atender, prioritariamente, benefic.iária, que .se responsamananciais; a indução no senbiliza por administrá-la. O
tido de as áreas de preserva- às populações marginalizadas;
Governo Federa 1 parti c_ i pa for·ção serem ocURadas com ativib) -buscar
a
part1cipação necendo alimentação, superVidades compatfveis; a intensificação do manejo integrado de comunitária, tanto na fase de sionando e prestando aSsistên·
recursos hídricos e o combate i dent i fi caçã.o quanto na de e- cia técnica.
à erosão. · - ~.
xecução de projetes;
·e) creche __ Dom i c i 1 i ar.
Esta
c) permitir e facilitar o a- modalidade encontra-se em ese) Progra'ma de Minimização da
Vulnerabilidade das Cidades. ~~sso Pe pntidades municipais tudo, visando adequá-la às nofonteS
de
re·cursos vas propostas de atendimento à
En~uanto
os demais programas -as
criança.
têm como motivação o desenvol- ~inary~iros;
vimento dos sistemas de saneaPretende-se, em 1990, atender
-:(i)
refOrçar
as
fi
nhas
de
fimento, o de minimização tem a
a dois milhões de crianças. Os
ve~
com a ocorrência de even- rla?iCi amento aos estados;
recursos necessár_i os mqri~am a
tos incontroláveis,
como see) descentralizar- o proCesso ma·i s de Cr$ 40 bi 1 hões.
cas, cheias e outros fenômenos
decisório,
mantendo-se
o
.
Gónaturais que possam afetarb} Prograffia
de
Apoio
lhes o funcionamento. A pro- verno Federal com as atividaposta é a de realizar estudos des de fomento e coordenação_; _Nutricional. Objetiva melhor~r
as condições de vida da popue preparar ações destinadas a
f) promover ações integradas 1 ação ma i s necess 1 tada, _ e~m
poupar vidas e minimizar danos
entre os Ministerios da Ação particular do grupo maternomateriais.
Soci·a 1 , -da Saúde, do Traba 1 ho infantil, através de ações de
e da Pr.;:Vi'dência Social,
da saúde e nutrição.
~) Assistência Técnica. Co~
Estas são
parte do esfor~o de reorgan1- Economia,-. Fazenda e Planeja- desenvolvidas paralelamente às
zação do setor, será desenvol- mento, .da··Secretaria de Desen- ações básicas de saúde.
e da Sevido um amplo programa ..de mo- volvimen·to Regional
derniZação administrat·iva, ge- cretar..i a do Me i o Ambiente, bem
Prevê-se
o atendimento de
assim
articulação
com
orQanisrencial e técníca de seus -adois milhões de pessoas por
mos e~taduais e m~niclpais, mês.
gentes promotores.
em 1990, com a aplicação
visando a compatibilizar as de cerca de Cr$ 24 b i 1 hões. _
do
Governo
Recentemente, o Governo, con- iniciativas
siderando a urgência de se dar Federal.
c) Aç5es E ás i cas de S_aooe·.
início à mudança. do quadro
em
P!OCedimentos
Acresça-pe,
ainda.
que ~s Consistem
descri t.o, 1 ançou o p-1 ano de
questões de saneamenro serao simplificados a serem incorpoAção Imediata de Saneamento,
f'ados
ao.
cot
i·d
l
ano
todos,
que se
desdobra
em
três tratadas nb con-tE;l?<:_to do desen- ;·~~Çént~i"iil;n:f.e · de
do
nfVe1
v!=)1viment-o ür.bano, buscando-se
componentes:
racionalizar a utilização dos ~r·a~~:Y~~~~~~cg ~~uad~~"ã; 1~~d~
a) Programa de Saneamento Ur- recursos ..
-~-:-..::d_a-..popu1açãó em geral.
Qano para Popula~o de Baixa
Renda (Prosanear), com finand) Progratna.. de
Geração de
ciBmento do Banco Mundial;
A concentração de rendas, a Renda.
Desdobra-se em
duas
b) Progrania
Social
de Emer- desnutrição, as altas taxas de linhas_. A primeira é destinada
de · mão-de-ob-ra
gência e Geração de Empregos morta 1 i da de i nfant 11 e mo.r.b·i- .. à formaÇão·
ad · mercado
de.
lProsege). aue conta com re- dez, a evasão escolar, a falta necess~r 1

:a

Terca-feira Zl
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trabalhO.
Operacionaliza-se
através de capacitação profis-

sional orientada para necessidades efet i vas e opo_rtunídades
que o desenvolvimento regional
propicia.

A se9unda linha consiste na
provisao de apoio a·_ miçr-puni_dades de produçãQ coi:ilun"í t_ár i à~
e familiares, com base na disponibilidade
Oe
matériasprimas regionais, capacidade
prof i ssi ona_l e opo~tu_ni_ d~de$
de mercado. o apoio c_onslste
no fornecimento de recursos
para a aquisição de in-s:trumentos, equipamentos de trabalho,
capacitação gerencial e assessoria de mercado.
O
programa tem como .obj e,t i vp
promover o ingresso _das pessoas
nas
oportunidades -· de
trabalho. Atende_ tanto _a_ a_do1 escentes como a. adu 1 tos.
Para 0 exercício de 19 90 ,
está previstaa apl i cação de
cerca de c r$ 53 mi 1 hõe:s, beneficiando perto de três milhões
à
á
i
de pessoas s qua~s ser 0 m ni strados cursos dl versos·
.
,
· ã d
i
'
Quant~?
a provl ~ 0
e. ~po 0 a
produçao, espera se 9eneficiar
cerca de sessenta m1 1 m1 crouni dadas • despendendo-se recurSOS
da
ordem
de
Cr$ 7
bi 1h5es.
e) Programa. para Integração
da
Pessoa · Portadora
pe
Deficiência._ Visa à ampliação
•das atividades de ·prevenção· de
peficiências, de atendimento
ao deficien:te e _de integ_ração
social das pessoas portadoras
de deficiência.

do

Adolescen:t_e.

A pr_omulgação

do novo paradigma,
apesar -da
-legitimidade de que se reves-

:ta,__·não será _su:ficieote- para
moa i ficar a ·prát5Ca- em vigor.

a-

PreVê-se
rea~ i:Zaçã9 _de_ encontr_os,_ seminários, campan!1as
de
comuDi.caç~o_ $OCi_a1 __ , _ publ i-

cações Et~_outros. evento!( destlnados a estimular a const_itui_ção _de _ C:,õ.nseJ hºs,
a -_ efet í va
descéntra11zação das ações d~
at~nd 1mént_o, a d i.f_u_são é conscientiza-ção

=de

c::tir_e_i_:tos __ e

deverfi!S. Tudo: para que o cidadão, as instituiçõe-s.e-_os poderes cons:t i_tv f dgs saibam qu.a 1
&- o papel que __ 1 hes cabe _e-possam__ b-ªm desempenhá-lo_. Isto
constitui um esfof-Ço~-Concr:-eto
Qe q~em guer_. _rea 1 mente,
mais
do ·que uma lei. quer a sua
observ.bncj a,
-··-t.Tãm de-Sses. ProgramaS, · fói
lançado o Projeto "Ministé~io
.da - C!' 18--~ça ",_. qu_e. coo.st i tu_l_ o
p1 arftf soei a 1 do "Go:verno para
atendir!le_nto__ ao.s. Oir~j_tos humanos e s.oçi ?.i;; dess~ ._segmento
populaci_ona-1. _A_ proposta incl u 1 ma; s· de _c i nqüenta categorias dis-tintas de ações, que
#sé este-ndem desde_: a proteçã~
da sa~de materno-infantil ate
· --- --- - - - ·
· · -· -i á' i
O-.-:desenv.o 1v1 mentg ca:m~:Jn ;t, _r o_.
cionallzar a apl--icaÇão-dos recursos públicos, uma Vez que
preConiza a cc:rordena·ção e -i ntegração-- de atividades de dife·rentes órgãos e ent i dadas._ A
idéia é
que os beneficiários
do projeto ~enham os seus problemas
tratados
de
forma
integrada.-- - - - - --Terão ~H''fóridade, para atendimento pelo proje·to,- as áreas
onae -os indicadores. sociais
revelem condições de vida mais
pr-ecárias.

Inclui a amp-liação e a qualificaçãQ da oferta de serviços
de atendimento educacional, de
saúde. de hab i_ 1 i t~_ção. e..- de
reabi 1 i tação_. ____ BusÇ.S-se me4-ho- Defesa Civil
rar a utilização __ da rede __ de
serviços existentes.
A Defesa Civil, hist.oricamente em n9sso país._ presta soEm -1990. espera-se atingir corro
as populaçoes atingidas
10% da população deficiente.
por situações de calamidade
Estima-se, no corrente exer- pública, tais como enchentes,
cicio, fazer aplicações
no q~sb~rrçmca.mentos ..
est i_ agens
prolongadas.
montante de Cr$ 85 mi 1 hões -. ·
f) Ações
para
Redução da
Violência. São orientadas para
a mudança do atendimento à
criança e ao adolescente em
conÇiçãô de ·risco pessoal e
SOC1a1,
-

Operacionalizam-se por meio
de inúmeros eventos e at1V1ôades de capacitação de pessoal
e de adequação e reordenamento
institucionais. A proposta é
aperfeiçoar os servi_ÇOS.f':de atenção em meio aberto e os.
procedimentos dos órgãos__ \de
segurança públi-ca-e d_o sis'):em~
judiciário, no que conCerne à
lnfãncia e juventude.
_
&) AçOes para Oper·aci ena 11 zaçao do Estatuto da Criança e

A_ orientação é que o Sistema
Nacional de Defesa Civil _se
estruture _ no sent 1 do d_a prevenção. com vistas a controlar
ou minimizar_ os _danos_ provocados pOr desa~trés. ~Para tanto,
o "Programa _de !=)-reparação para
EmergênciãS-_e- Desastres" inc1ui ações de:

ca)_a_rticU1ação _e!. desenvo_lvimento i_rí~'t:"ituc;;1ona1;
b) d.eseryyoJvim~nto
sos humanos;

de. recur-

c) estudos de riscos
vulnerabilidades;
d) i tt"tormaçãq_,
lerta e alarrt:~e_; __

pr~vi

e

de

são,

a-
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e) mobilização _e

preparaç!o

i ns-t -rtuci ona 1 ;

i) educação . comuni tá ri a e de
tnt_aração entre o. Governo e a
comunidade;
·
g) prevenção de desastres.

rr· ministério almeja

rever~er

o_ quadro atual de paterr:la_l i smo
das ações de_ governo. O que se
que_r e e_stab.e1ecer pol ít.icas
públicas que_ gar~ntam a parti-~
cipação
das
comunidades
envolvidas. A ut_i_l i:zação racional dos recursos,
ações
preventiv_as,
·o
fim
da
"indústria da seca"._

oif.etÍ"'-izes
os programas e a miSsão inst i tuc i onaJ enunciados denotam,
de certo modo, as diretrizes
balizadoras dà atuação do Ministério da Ação Soqial.
A. Pr.omócão- 'do -tiem~eStai"; da
s.octe.Qac!e brasileira e a d1r:-etriz maior. As dem~is se TUndamentam nesta.·
·
Com efeito, o mini.stério orienta_ sua atuação rio ·senti.do
de garantir à população os direitos universajs minimos da
cidadania,
como_ acesso. aos
serviços de saúde, à educação,
à_habitação, ao_saneamento, ao
transporte, ao lazer, ao emprego, às oportunidades de ascensão social, enfim, às - condições minimas de vida digna
para to.dos..
Ao fo_r_mular suas ROl fticas e
programas. o ministério considera a necessidade de cumprimento dos preceitos constitucionais relativos àquele conjunto·integrado de ações denom.inado_ seguridade social. Os
direitos relativos à assistênci-a soei a 1 , que 1á estão preVistos, visam a alcahçar a
"universalidade da cobertura e
do atendimento*' - (art.
194,
parágrafo único,
inciso I).
para que sejam beneficiados.
também, aqueles que se encontram no setor informal da econoffii~
e que, por essa condição, deixam de receber cobertura previdenciária.
Comprometido com a promoção
de direitos univer_sais mfnjmos, o ministérto orient_ará
suas ações .preferencialmente
para os estratos populacionais
mais pobres, os de renda fami-liar de até .cinco salários mfnimos, que são os ma_ is penal iz_ados
com as carências de
serviços.
A habitação, o Saneamento e
as infra-estruturas
urbanas
serão tratados no contexto da
política- .de
desenvOlvimento
urbano. Ter-se-á presente que
mais de 70% da população vtVem

em

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<;!lo ID

Novembro de 1990

7432

aglomerados

contudo,

secundário

pop~lações

urbanos. sem,

relegar

~

plano

o atendimento
rurais.

às

Para esses investimentos, serão evitadas as transferências
a fundo perdido~ mesmo quando
os beneficiários pertencerem
aos segmentos de mais baixa
renda. Baseia-se esse posicionamànto na propost_a de que a
promoção da_ cidadania pressupõe responsabilidade sobre os
benefíCios perenes-que-a pessoa receber do Estado.
O

conce1 to de habitação ado-

tado e que orientará

os. pro-

gramaS ministeriais não se resume ao teta. Compreende as
infra-estruturas, os serviços
sociais, os meios de transporte que possibilitem a movimentação para o trabalho e o acesso aos serviços.
Consciente de ,que o desenvolvimento social vincula-se estreitamente à questão do trabalho e da renda, o ministério
orienta suas aç5es no sentido
de gerar oportunidades de trabalho e melhoria de renda. Assim, os pro~ramas, a par de
serem oons1derados quanto ao
atendimento às necessidades da
população, são também examinados no que tange a suas possib i 1 i dadas de .criação de novos
empregos e geração de renda.
A descentralização é uma outra diretriz. Ela será um traço marcante da atuação ministerial. por duas razões. Em
primeiro lugar, a Constituição
preceitua a descentralização
político-administrativa.
A segunda razão ~efer~-se a
questões operaciona1s. Ha evidência de que os governos estaduais e municipais, por sua
proximidade da população, têm
grande potencial para a administração
dos
serviços
soci~is.

Por'Outro lado, a extensão do
Brasil e sua diversidade económica, social e geográfica
sugerem que se confiram às autoridades e lideranças lpcais
e regionais maiores possibilidades de participação na condução dos assuntos de
seu
interesse.
o Ministério da Ação Social
não chamará- a Si as at-ividades
de execução. Como ~egra, elas
ficarão a cargo dos estados,
dos municípios e de entidades
não-governamentais. Caber-.-1 heá. dentro da proposta de descentralização, estabelecer diretrizes,
definir políticas
nacionais e coordenar sua execução. com os cuidados de evitar que se desvie~ dos propôsi tos. que as tenham motiva-do.

Conclusão
Abri esta conferência relembrando dados e lnformações so-
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bre
o
quadrO
soei a 1 Ele encorajará a participação
leiro A _seguir 'falai . .·da e !'!lPoiará in_icíativas de capamissão. inst~i;t:u_cional do miriis- c i tação_ de_ recursos humanos é
tério. destacando suas compe- de organização administrativa .
tências imediatas e a responDa
criação do ministério até·
sabilidade que tem de formular
e oferecer subsídios para a hoje a i nda não transcorreram
orientação_ da pol.ítica social sete meses. Ê um lapso de temdo Governo. Apresentei o con- po demasiado cvrto para a avajunto de programas que o mi- liação das ações p~opostas,
nistério concebeu e está im- Quero, entretanto, apenas para
plementando com o objetivo de ilustrar a receptividade dos
mudar ã realidade do País. Por programas mi n f ster i a is, fazer
ú)tim_ci, a·1 inhei as diretrizes referência a alguns dados da
balizadoras
da
atuação 'implementação do Plano de AçãQ
I medi ata
para Habí tação. Lanminister-ial.
çado em maio, já hav1am sido
A tarefa da mudança, todos propostos, em 26 de setembro
sabemos, não termina a f. O. que último, 636 prõjetõS, os quais
se realizou até agora é o somam mais de 146 mil u·nidade:;>
começo. o esforço maior é 9 habitacionais. Espera-se. para
que segue. E o da execução. E antes do final de outubro,
o da transformação 9~s propos- chegar à meta pr-eVista de dutas em ações concretas. que zentos tnJJ _ unjdades.. __ Import~
produzam
os
resultados destac_a:r que o valor m~Pi9. das
un-idades propostas é de cerca
deseja dos_.
de 621 VRF', bem aquém do 11m
i te de fi nane i amento. que f'.o j
NãO -considSrõ a reali~ação
dos programas é~ po_r___ conse- fixado em 710 VRF,
guinte, das mudanças almejadas
Esses dados, sem dúvida, de-atribuição
exclusiva
do
ministerio _ . Por isso, v:enho notam grande _interesse pelo
Também evidenciam
COI"IC-i tando a todos
a soma·rem prOgrama.
seus
esforços
aos
do que os estados e municípios se
ministério. No âmbito do Go- dispõem a. participar dos pro-verno Federal, estou procuran- jetes e neles investi r reci,Jrdo coordenar e integrar ações, sos próprios. reduzindo, ascomo
evidencia
o
Projeto sim, o montante do financiaa
ser repassado ao
"ministério da Criança''. Ao mento
mesmo _tempo, tenho est i mu 1 ado mutuário final. Dessa f_orma,
o inter-relacionamento do mi- ampliam-se as poSSibilidades
nistério com os estados. muni- de acesso das populações mais
cípios e Com orQanizações pri- pobres à casa própria·.
vadas e comunitarias.
A missão de mudar o quadro
bra~ileiro
é
ParticiPação
nos programas soci,al
ministeria1s, como tenho pro- gigantesca. Entretanto, o Braposto,
pressupõe sil pode resolver os seus prodescentra 1 1 zaç_ão. _Descen1 r a 1 1 - blemas mais graves e ingreszação
na acepçao polltico- sar, até o ano 2000, no grupo
âdministrativa. que
implica dos países do Primeiro Mundo.
deslocamento
de atribuições Isto_ depende de um esforço i ndas esferas superiores de go- tenso e con-tinua do de i nvest·i;
verno para as de menor nível; menta em programas sociais. E
a
constância do
e também no sentido de se con- -essencial
fi a·r r·esponsab i 1 idades a ent i- - esforço. No passado.
como se
dadas e
organizações
não- sabe, os programas sociais foram marcado_s por a 1 t-os e ba igovernamentais.
ora recebiam apoio, ora
Hã • dÚ'i Cul'dadeS a superar na xos,
descentralização. o rompimento caíam no esquecimento.
com a tradição centralista do
O esforço haverá de ser co1ePaís é a prinCipal delas. Daí
de todos os niveis de
decorre o hábito arraigado de Tivo,
governo,
do empresariado. da
nos voltarmos _sempre para· o sociedade organizada,
de todos.
'GOverno Federal à busca de so- quantos exerçam liderança
ou
1uçé}es para os- problemas, sem controlem recursos.
corrs1 derarmos se são 1 oca is,
regionais ou nacionais. A rupO SR. PRESIDENTE (Pompeu de
tura pretendi da t_mpl i ca mudanças no modo de pãnsar sobre os Sousa) - Com a palavra, para
problemas e as suas soluções .. breve comunicação. o nobre Senador MeirB. Fi lho.1.
A capaci tação técni,ca é ou'fra
O SR. MEIRA FILHO (DF. Para
questão a ser
equacionada.
Maior participação nos progra- breVe comunicação.. Sem revi são
mas ministeriais, por parte do orador.. ) - sr·. Presidente.
senadores: trago, ----pa-ra
aos·--mUhicipios, estados e de Srs.
entidades __ não-governamenta t s, ftSte pequeno___esp?J_ço de breves
demanda esforço 'de organização comunicações, um assunto im-e de trei"amento de recursos portante e uma notfcia·m.uito
?oa.
hümanos.
o assünto importante_ re_fer-e-o ministério se empenhará na
superação dessas dificuldades. se·à classificação de horárjos
br'-asi
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para os programas de rádio __ e . tra: .ao·Plenário do-senado Fe- nharia do DNER. engenheiro Antelevisão. A1 1ás, este as$un- dera 1 __um o!ISsunto de i mpbrtãn- tónio Avelar de Carvalho,
já
to, bastante atual. tem mere- cia muito grande para a educa- no final deste mês todas as
cido a deVldã
atenção
do ção e,:. pr..incipalmente, para a obras
estarão
concluídas.
plenáriO, desta Casa, através formaçao
da
família Quinze mil quilómetros de roda manifestação Qe vários e brasileira. Primeiro, como um dovias foram recuperadas:
roilustres
Senadores sobre a conhecedor profundo das comu- dovias que 1 igam capitais de
portaria do Ministério da JUs- nicações,
ninguém mais do que estados,
1 i gações
i ntertiça, que sugere a classifica- V. Ex~ tem autoridade para fa- regionais. acessos a portos e
ção de proeramas, de rádio e lar aqui neste plenário sobre corredores de exportaçao foram·
de televisao.
as comunicações. porque v. Ex~ as metas ·do programa SOS RodOmilitou ho rádio de Brasflia e vias rigorosamente cumpridas.
Trago,
flõJe.-COm pedido para é um profundo conhecedor. Ago- · A agr i cu 1 tu r a e. o transporte
que conste dos anais do Sanado ra. falam muito ria portaria do de mercadorias e de passageiFederal,
matéria
publicada Minist-ro -da Justiça, que dis- ros são os setores diretamente
sábado próximo passado pelo ciplinou esse problema. Sena- beneficiados.
Co~reio
Brazilfense
e que dor_Meira Filho, em canto nevem assinada pela leitora·bra~ nhum do Mundo- V. Ex~. como
Aliás,· o Correio arazilfensiliense
Bernadete __ Andrada, eu , conhece mui to_s pa f ses
de hoje traz um mapa e um
residente na SOS --316. Enten- não vemos aquela pouca vergo- se
demonstrativo
das estradas que
do que a referida matéria, que nha que estava
acontecendo estão prontas:
passarei a ler, é de con_tri- aqui
na televisão, com ~enas
buição valiosa e inteligente de sexo às 19 horas, e as
"BRASÍLIA/GOÍÂNI A/CUIABÁ:
para melhor ~ompreensão
do crianças assistindo. e a famíA rodovia foi praticamente
assunto.
lia assis~indo àquilo constoda recuperada, .as obras
trangida Po~tanto, tenho cerdo SOS Rodovias em Goiás e
A leitora Bernadete_ Andrada teza de que esse assunto que
Mato
Grosso
já
estão
foi muito feliz quãndo publi- V. Ex~ está tratando no SenaQo
concluídas."
cou no Correio Brazi1iense_ o tem o apoio_tfe toda a famfl ia·
seU pensamento a respeito do brasileira. E não se venha dfDou
meu
testemunho
a
assunto. Ela disse o segu~n~e: zer que isso é uma maneira de respeito:
tenho uma fazendi"Finalmente,
alguém no cer-cear a 1 i berdade . Não! o nha. em Abadiânia, Estado de
Governo resolveu defender a •Ministro da úustiça tomOu uma. Goiás, onde vou todo fim de
A estrada está um
nossa liberdade. Podem ter média que veio ao encontro do semana.
de
toda
família primor.
a certeza de que a maior anseio
parte da população brasi- brasileira. Parabenizo V. ExA
"BRASÍLIA /.BELO HORIZONleira está aplaudindo. Al- quando cita assunto tão imporpara - a
famf 1 1a
TE / RIO DE uANEIRO: O p1or
guns, no entanto, protes- tante
trecho da Rodovia BR-040
tam, em nome da liberdade bras i lelra.
ficava entre os Estados de
de expressão, contra aquilo
Goiás e Minas Gerais. A roque chamam "'Censura", quanO SR. MEIRA FILHO - Mu1to
dovia
foi
recuperada
em
do,
na verdade, há apenas obrigado,
Senador
Ney
todo este trecho não havenclassificação de programas, Mar~nhão. V~ Ex~ vem-nos aJudo mats nenhum_ ponto de
nada mais, Pergunto o Te- dar, e, também
a
1 e 1 tora
estragulamento.
lespectador não tem o di- do correio Brazfilense a Be~
reito de saber o que vai nadete Andrada.
Aliás,
há
assistir, ou deixar os seus dias, quando este assunto foi
BRASÍLIA / SÃO PAÚLO /
filhos assistirem? Não con- aqui abordado, o Senador ManCUR!T!BA / PORTO ALEGRE: O
ONER recuperou aproximadasíderamos falta de Liberda- sueto de Lavor também falou
mente 1 mi 1 30"0 qui lômetros
de a tarja preta ou verme- com muita propriedade.- dizendo
de rodovias federais nos
lha que ostentam vários re- que
a sociedade brasileira
Es tactos
de_
São
Pau 1o
médios; de desobedecermos está reagindo a eSse estado de
ao indicado e compramos o coisas, o que para n6s é muito
(_177, 3kml,
Paraná
293,6km , Santa Catarina
medicamento, mesmo sem re- bom.
274km) e Rio Grahde do Sul
·- ceita· médica, isso' é res552,Skm). A maioria das
ponsabilidade
nossa, mas
Sr. Pres'i dente, Srs. SenadOobras estão concluídas e
fomos avisados do seu peri- res, a notícia boa que trago:
não existem dificul.dades na
go potencial. As contraligação entre as capitais.
O
~ prog-rama
sos_-Rodov1 as
indicações estão lá na bula. bem patentes.
ficará pronto a f nda este mês,
BRASÍLIA/SALVADOR.: O DNER
isto é-, mui to -antes da data
Da mesma forma, se um prevista e, dependendo da anão aconselha a utilização
programa de Rádi_o ou TV é provação do nrçamento da Untão
da
rodovia BR-020 ainda
nestas férias. o _trecho encontra-indicado para cr1ah- pelo Congresso Nacional, no
ças , ternos :o i ndec 1 i ná V e 1 próximo ano, as estradaS bratre Ibotirama.e o entrocamento com ·a BR-116, em Godireto de sabê-lo. A medida s i 1 e i ra:s . terão sua conserva.ção
_vernador Valadares. As duas
do Ministro da Justiça não assegur-_ada.
fere a 11 berdade de- ni n~_
rodovias foram recuperadas
guém, pelo contrárfo,· i!la é
Es.ta é uma noticia im8risamene estão com boas condições
ainda branda cgm relação ao te agradável, é noticia alvisde tráfego.
'
que estamos assistindo. -nj!l sarei ra, nl,Jma _época carente de
BRASÍLIA/SELEM:.
BR-153:
televisão e ouvindo através boas notícias..
.
·
do Rádio 11 •
•
~of praticamenté toda-recuperada pelo SOS .Rodovias~ A
F t na 1mente o .Gov_erno faz uma
·o Sr. Ney_Maranhãa
Permite reónião, estabelece um progra-.v i agem, segundo o- ONE R pode
v. Ex~ um aparte?1_
ser fe f te com fac i l_i dade.
ma e cumpre aquilo a .que se
Apenas .o. trecho· en_tre. POrto.
comprometeu~- cumpri r.
Q SR. MEIRA FILHO
Pois.
Franco e Porto Elfseu .requer mais _a_tencão do rnotonao,
nobre
Senador
O. programa SOS Rodovias· 1'Õi
-. Ney.
·-~r-tsta
pois-- ã{nda está em
Maranhão.1~
1 anç-ado no di a i .2 de . agosto~
obras a s~rem _ co~clu_idas ....
Of f c'f a 1mente, será encerrado.:
O Sr. ·Ney ·Maranhão - Senador ~o dia 15 de' dezembr-o do. corMe1ra Filho, eu quero me soli- rente a~o mas. segundo dados
Finalmente, :~s _ ~odovias. das
cter·i zar com V. ex .a. quo!lndo técn1ços do.Diretor de . Enoe- __"férias-."~'-
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"LITORAL: As rodovias litorâneas (BR-101 e BR-116J

vbl taram
â
- ·- Ser
transitáveis_. As obras atingiram praticamente toda
e~ten$ãO

a sua

e um13 viZigem

pelo litoral-pode ser ·-rei ta
sem maiores
dificuld~des."

Trago esta notfcia e a consi-

dero_ muito boa.

uma

em torryo· do
1amen~ave1,

Se

porque - havl~

expectativa._ mui to grande

isso

hosana!

estado preçário,
das estradas.

foi

fei~o.

eD~ãE.

De parabéns o--Ministério da
Infra-Estrutura que, por determinação do Presidente Çollor, deu fiel
cumprimento ao
caráter
prioritário do SOS
Rodovias. De parabéns eStão
também
os
Bata1h0es

Rodoviários

do-- Ex«i1:rçj_t0,-

o

DNER, as empresas que participaram do programa, seus engenheiros e os nossos trabalhadores que, mais uma vez~ demonstraram seu valor e alta
competência. U_m acontecimento
como .. esse, que está téndo o
desta_que merec1d_o através da
imprensa, tem que ter regi s·tr_o_
mui to espec-i a 1 nesta tarde e
nos
Anais
do
Senado
da
Repúbl1 ca.
-0

Sr.

Mauro

Benevides

Permite-me v. EX 11 um aparte?

O SR.

MEIRA

FI~HO

- Ouço o

aparte de V. Ex~. Senador Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre
Senador Me ira Fi 1 hc>, no --momento em que V. Éx 11 exa 1ta o cumprimento do Programa SQ~ RodoVias, enaltecendo a atuação do
Poder Execu_t_i vo, não no_s poder í amo_s di Spensar, nós Senadores i nt_egrantes do Congresso
Nacional, daqui lo _ que foi a
efetiva,
nos_sa participaçãodestacada, _ na aprec1 ação da
mensagem do senhor Presidente
da República, que soliéitou
abertura do _crédito de 12.5
bilhões _de cruzeiros, ou de
dó 1ares - não_ me 1embro bern
e nós, do senado Federal, eom
a colaboração do Cpng_r:_esso
para o- qual toi uma matéria
enviada --patrioticãfnente asseguramos, num tempo recOrde.
a
aprovação
daquela
p_r:-oposição. -~o _momento em.que
ha o just_o-··enaltecimento__ da
tarefa governamental executada, destaque_- se, por neve r de
justiça, dever imperiOSO, que
nós. V. ExA_ e os demais senadora~
d_esta Casa,_ cumprimos
tamberr: a nossa parte qu;;fndo
oferecemos. no menor espaço de
tempo possfvel, ·aquele suporte
fi nan_cei ro _ 1ndi spensável para
que _o_ GOverno Federa 1 rea lizas$~
a sua programação no
chamado programa SOS Rodovias.
Era, portanto, essa conjugação
de enaltecimento que me perm1-

tiria _fa~er, neste instante,
ao di sCUI".-56- de· v. Ex A: ao ExeC~t i Vó;
por - haver cumpri do a
tarefa exec_u.taodo_·a Qbra. e a
nós;·-- por haVermos oferecido o
supor'fe de apoio legislÇI:tivo à
coociet i z;jÇ:ão
dessa
·n1iciat_iVa:
·

O SR.

MEIRA

FI~HO

Senador

MBur:o Beríevides, a· intervenção
de v. Ex 2 vem destacar mais
ainda a_ notícia boá _ que_ trouxe
para o Plenário da Casa: ã
conC1us_ã_o ·cto Programa SOS Ro-'
devia~. ainda- majs partindo de·
v-._ Ex __ , que é um senador tão··
cfú"er fdó dés ta Casa, e de tan·ta
·vivênc_ia parlamentar. Sou muil_o,---,----9ratD_a=o_v; E_?(ll _
•
nõf fC'i a· Coa., pór>gue
.v.iaja de av_.iao,
mas pode.rá _i_r::__~ Fof_'ta'leza, -que
é_ sua
terra ·n·o:rtal,
pelo
1ltoral. A estrada- está~Bma
bBieza:.
· · · •

~ti:-:2i~O~--·~a--~
~_ei- que v ..

-_O

Ex11

Sr. Mauro

Benevt~s·

não,· mui tO _.Obrigado.
o

Pois

Sr. Ney Mar-anhão.~ ~·enador

Meira Filho, concede-mê V. exa
um aparte?__

O SR. MEtRA FI~HO - Tem o aparte, _Se_na_dor _Ney Maranhão. - O Sr. Ney Maranh-ão - Senado~
Meira Filho, v. Ex 11 está-nos
dando
uma.
n_otic'ia
a1viSsareira. Há quatro meses~
a_l_guns empresários do Nordeste
quer1am·import~r milho Qara_ a
âV'iCultura·,
especifiCamente
para as· Estados de Pernambuco
e do Ceará. Eles fizeram uma
conta, em meu gabinete: se
esse m·i 1 ho fosse comprado. em
Goiá~_ou no Paraná, a.que 'preço-chegaria esse milho no Nordeste pelas estradas que esta~
vam em péssimO estado? o cvstõ
serla
elevadíssimo.
Eflfão,
essa so 1ução dada pe 1o Go:v.er-no. através do projeto SOS ·R o-dOVias, esta notfcia alvissare i fã que v. Ex.:. _traz vai .propiciar a queda de custeio e é
uma -sbTUção importan'-:t:E( ·para o
abasteCimento· do Br'asi 1. Fui
ao Estado de Roraima; e. como
V. Ex.a. acabou de falar nos Batalhões do Exércit'o',_eSiive lá
côm o Cômà"rídante deSsa área c_e
fizemos uma viagem junta:memte
com- o secretário de Transpor.:.·
tes, Dr.
José ·Henrique. Da
área de Caracaraí em diante a
estrada é-de barro, nela exiStindo muitas pontes. o corQnel, QUe dá as·s-1stência à área
de
Caracaraf
até
Manaus,
preocupava-se por_que a estrada
de terra estava mais ou menos
conservada -- 1á es-tavam os e-quipamentos, as máquinas. -,
mas o problema encontra~se nas
pontes, que são, em.sua maiori a,__ de made1 ra, e o que está
ocorrendo · .é a fa 1 ta de verba
· par_a a conservação de1as. .O.
transporte de Ma_naus para Boa
V.1sta, feito por um __. cam.inhão
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que suporta de 20 a 25 toneladas, está ocorrendo com a metade da carga, porque as pontes não resistem maj.s do que·_a
ess~ tone 1 agem.
F o 1 go ouv 1 r de
V. Ex .a essa
not_í c1 a. Conversando com o Secretário Dr.
Uose Henrique, há três· semana-s, 1 nformou-me_ que estava em
estudo um projeto, que virá
para o congresso, no sentido
de essa verba ser exclusivamente para conser-to de es.tr:-;;,.das e pontes em t,Odo o Bras 11 .
Houve,._ entretanto-, um probl e_ma na área jurídica, e o "Procurador ç_él íO S-i.l va entenaeu
que
o
projeto
não
era
constitucional. Estamos vendo
a melhor maneira de corrigir
.essa distorção. porque o Ministério dos Transportes precisa com .u~gência - independentemente dessa verba do SOS
Rodov i a_s, que está cobr" indo os
bura·~os de ·todas as· nossÇ~;
rodovias federais- o Ministério
do"s _::rransportes précisa _de um
reforço para a manutenção tam~
bém dessas pontes. Neste instante, parabenizo v. ExA por
essa noticia. Nós, principalmente -daS: ba-ncadas do Norte e
do Nordeste, faremos um esforço para que essas yerbas venham refo_rçadas _para o conser. "Eo 'dessas· pontes. ·o ·secretâr i o
José-HenriqUe está muito preocupado com essa área do Norte,
onde as estradas são bOas. mas
as pontes são inacessíveis,
tornando assim, muito
mais
caro o -transporte de abastecidtento pare aq·uel as cidades no
Norte do País. PafãbériS à V.
ExA
-

O SR. MEIRA FILHO - Na verdade, sr. Presidente, Srs. Senadores, o compromisso da Presidência da República não foi
apenas
no -pape 1 . Tudo fo·f
realiZado~ Estamos,
portanto,
todos de parabéns: o Pafs int:éTro, o Congresso Nacional e
especi a 1mente o pessoa 1 · que
entrará de· fé r i as ··no fi na 1
deste ano.
Era o que tinha à
{Mui !Q. __t)_~T_! Palm~~-)
O

SR.

Sousa)~

dizer ..

PRESIDENTE (Pompeu de

Concedo a_ palavra ao
nobre Senador: ___ N_~Y Maran~ão .

O SR. NEY MARANHÃO ( PRN - PE.
Pronuncia
o
seguinte
discurso.)
Sr. Presidente,
Srs. Seriãdores, --hoje, desejo
aha 1 i sar a execução financeira
do Tesouro Na c i ona 1 ._, que .de·monstra o enorme esforço do
Governo do. P~e~id~nte Fernando
Collor, no combate a 1nf1açã~No mês __ de: setembro__ o TeSouro
arrecadou. 365,3 -bilhões
de
'crUzeiros (item A, menos item
A.4, do Anexo I), enquanto a
'desPesa orçou 3"49 ~2 bi 1 hões de
'cruzeiros titem B), obtendo,
pe1o ·sex:tc;unês. conse.cut1vo •. um
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nos. é -o déficit público.
Assim, se o Governo co~segu!U
eliminar o déf1cft;-·a ·inflaçao
cairá. se ainda não se deu isO
bro·, o Tesouro apresentou o to. deVe-s·e a dois fatores.
extraordi nár 1_o
superávit de primeiro é a inércia da eco_n9326,8 bi 1 hões de, cruze f ros. _m1a, que demora a responder ~as
Isso,
torna-Se
mais medidas tomadas. A segunda e a
indexação i_nformal da economia
extraordinário, ainda, se veao va_l o r do BTN. Tenho certeza
r i fi c a rmos que de_SOe o f 1r'n dt;!
década de 60,
o Tesouro ''vem de que, se o Governo eliminastendo seguidos déficits,
os se a cerração monetária inciquais têm obrigadç a emfss~o dente sobre o BTN, todos os
preços se estabilizariam num
de moeda, ou de t1.tu1os da dlpraz9· muito curto.
vida mobi 1 i ária federal.

superávit

que,

em

setembro,

monetária;dos títulos da dívida interna.

foi de 16,1 bilhões de cr~zei
ros (resultado 2). Considerando o período de março a setem-

Se- compararmos e: -receita de
janei rol setembro, ·com
igual
periodO de 1989, verificamos
um crescimento real de 36%.

Esses resultados são tão mais
extraordinários, quando. v.erif i c amos

que

desde ma i d ·o ·'Te-

souro Nacional não emite nem
moeda,
nem Tftulos da Dívida
Federal e resgatou 629,7 bi-

_ Desejo, Portanto.- párao-eni zar
? equipe económica do _Governo,
Que vem obtendo expressivos
resultados na condução da politica financeira do País e
apelar para que adotem _o fim
da correção monetária nos créPode-se argumentar que esta ditos governamentais.
medida diminuiria a arrecadação do Tesouro, no período que
Era o que tinha a dizer, Sr.
antecedesse à
estabi Tízação P~esidente.
(Muito_ bem!)
dos preços. Entretanto, o Tesouro seria também ressarcido,
(DOCUMENTO_A OUE SE REFE- nessé- mesmo perfodo, pela in~RE O SR. NEY- MARANHÃO EM
xi stênci a
dê'!.
c·orrecao
SEU DISCURSO.]

lhões de cruzeiros de titules
federais.
Sr.
Pr.es1 dente, Srs. Senadores, chamo a atenção de V.
ExAs para este dado realmente
impressionante: há cinco meses
(maio/setembro) o Governo não
em i te, não lança títulos_ do
Tesou~o.
consegue
resgatar
629,7 bi 1 h5es de· cruzeiros de
títulos federais e, assim mesmo,
obtém um Superávit
de
205,4 bilhões de cruzeiros!
É um fato inédito na h1Sfória
orçamentária da República!

Quanto ao preocupante endividamento interno do Pafs podemos ·verificar (Anexo I I ). que a
dfvida públicâ mobi1iáría federal atingiu em 30-9-90, 12,8
trilhões de cruzeiros,
valor
que,
apesar de elevadO,
se
campa r_ado com
· dezembro
de
1989,
representa uma rectução,
em valores reais, de 22%
.

A composição da divida interna (Anexo III), também, mostra
uma sensfvel
redução do percentual das· LFT, que em março ~
rep~esentavam
64,5% e em setembro passaram para. 24,8% e
uma elevação dos BTN especiais
que passaram de 2_3. 5%, em março,
para 46,9%. e·m setembro.
Esta substituição_ de LFTs _ por
BTN especiais é vantajosa em
prazo~-e em encargos. Em prazo.
porque as LFT têm prazo de
vencimento de sete meses,
enquanto que os BTN especiais o
têm vencimento a partir de 16~·
9-91 até 16-S-92. de encargos,
porque as primeiras eram remuneradas
pelas taxas médias
do overnight, enquanto que as'
segundas são pagas pela Bl'N
Fiscal acrescida de juros· de
6% ao ano.
·
I nf 1ação é desgoverno, - se-9un·do a feliz -expressão do Dr.
Eugênio Gudin, porque a causa
última da
inflação,
ou .'causa
çausanum como diziam os roma-

Evidentemente, que a correção
monetár1a incidiria sobre as
cadernetas de poupança e, em
contrapa:r--rida,
- hd'~ --'c-rédito
imobiliário de longo pr~zo.
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OU.WRO 2

COKPOSIÇÁO C0 ESTOQUC Dh OfVIDA rÚDLICA HOD~ÁRIA F&DEnAL
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A altef'ação no perfil da DrMF é dl!corrên:clla·- do processo ~e
substituição da LL!_po~ DônuG do Tesou~o Nacional Sé~le~pl!clal, o QUãl, no
mi:s de setembroJSo, ~erfazi.a 47\ do _estoque total de t111UJloa. Eatll!' fato tem
vl~blllzado ~ est.rate9la d~ ilõH9âmento do pl!rfll da d!wUda
moblllárla,
já
qu~ o BTN Série Especial apresenta condições de amortl~ia de m~dlo
pra%o,
com data de vencimento a partir de 16.9.91, em contrap~o à LFTr que car.acterl~a-ae como um passivo de curto prazo.

A Leh.a do

Tesouro~Nacianal,

cuja partlclpiQ;ilo no_ estoque apre-

sentou uma prquena redução c~t~_~u:t~mbr_o/90, •tem sido of~a com a finalidade exclusiva de admlnlatraç5o da politica monetária, pe~.Banco Central do
Brasil. A eubstltuição da LrT, com juros flutuantes, pen. LTN, com juros
pu:flxados, represt"ntou a reintrodução do risco de juro» a-o: mercado e viab11lzou • condução da politica monetAria com &ase em meta.qpantltativaa.

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

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE.
_Proçuncí a _ o
se_gu i nte
discurso.) -· Sr. PreSíÇ€nte,
Srs. Senadores. o funcionamento de numerosas creches no Es~
tado do Ceará vem-se defrontando com imensas difiCuldàdes, ·na pr-esente_ carüuntur_a,
em razão dã earência de recursos e do retardamento no ~~vfo
de dotações já comprometidas,
de responsabilidade da Legião
Brasileira de Assistência.

Aliás, o Dr. José_ G~nçalves
Montei r·o, Presidente 'da AsSOciação dos Prefeitos_Cearenses
- APRECE. dirigiu longo ~elex
à Sr~ Rosane Malta Collor d~
Mel-lo. presidenta. daquele órgão vinculado ao Ministério da
Ação
Soe i a l ,
expondo
a
dramática situação vivenciada

por centenas de creches situadas
em
numerosas
comunas
interioranas.
O -texto· da mensagem enviada
pel_o Presidente da Aprece tem
o seguinte. teor:
·
"D.c. Rosane
de Mel lo

Pignf_ss1ma
LBA

Malta C.o_l lar
Presidente da

O Ceará vive momento de
extrema aflição com a seca
que castiga nosso"s homens

do campo.
Ainda que, com
dificuldades, tenhamos suportado todos os r'iQores ·da
adversidade climát1ca que
trouxe a fome e a miséria
para
nossa
gente
contávamos com o 1enft1vÓ
dos programas .soe i a is de
assistência __ à(_ c:_i~_nça~-~ ·
:·através· das centenas cfe
creches que temos espalhadas por toCo O -Estado. Mas,
por 'f'tm, veio o golpe maior-

que exauriu nossas forças e
nossa r-esistência. Já sem
nenhuma ajuda para combater
os efeit~~ da seca por parte do Governo Collor·, vimos
fa 1 har os repasses da__ L..SA
para o gerenc1amento- das
referidas creches.- Há seis
meses_
nada recebemos e,
__ _çli ante desse quadro
cruel ,
.fazemos_ a ·-V, ExA um apelo
dramático no senti do de que
nos aiude a sair de mais
essa rlgorOSa adVersidade.
Sem a vossa compreensão,
seremos obrigados, embora
amargurados, a fechar todas
as nossas creches,
deixando,
conseqüentemente·; 30
mil crianaças na rua,
sem
ass 1 stênc_i a, a l i menta e abrigo, exatamente no momento em que o Governo Féderal
proclama a criança
como
prioridade nacional e já
está em vigência a Lei
n~
8.069 que dísp5e sobre o
__ Estatuto da Criança e do
Adolescente. Fazemos este
ape1o porque não temos mais
capacidade de resistência.
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i- ção do quarto "relatório,
com cada ve~ mais doloroso. porV. Ex , nossas d~dos mais recente_s, a si tua- quanto a esCassez e as 1 r"regupoderão
ser çao
da
seca
nordestina laridades pluviométricas conrenovados-.
encontra-se bastante agravada, ti nu adas vão. proQress i vamen- -_
a partir de agosto, principal- te, impondo toda serfe de soCiente de vossa compreen- mente no que diz respeito à frimentos à região.
·
são humanitária,
antecipa~ _esca_ssez das
reservas h i dr ímos nosso reconhecimento e c.as----;-----cons_e_c;üêncta natural- de
Numa tentativa de amenizar os
o mais profundo agradeci - mais c_i ncQ :meSes -de es_ti_~g§!m. ef"e i tos mais "funestos_ da seca.a_ Sudene ,apresentou às autor i-menta em nome de nossos irmãos e.. c r i anças famintas.
.. Em·· agosto já eram G:i 2 os bu_-: dades federa is algumas sugesn1cipios considerados em difi- fões, que~ a seguir, menciono:
SOS
culdadeS, dos quais 568 em es~
tado críti.co e 44 em situação
ad6Çâó~;~~Tn~Primelro luQar.
José Gonçalves Monteiro
de carênCiã (pré~c~íiJcos); a ãe linhas especiais de crédito
área então exposta à seca já de investjmento para as proPresidente da Associação alcançava 686.973 km~2 onde se priedade~ rurais,
observandodos Prefeitos do Es·tado do- encontra uma. população rural se sua _dimensão e a mão-de·cear;-á
Aprece e em nome estimada
em 6,2 milhões de Obra empregada;
dos
1 78
Municípios habitantes.
adoção de linhas especiais
Cearenses."
As i ri-fOrmações dÕ r·e, at6r f6 ·ae crédito para o est ímu 1 o à
Sr. Presidente e Srs. SenadO- foram obtidas a partir de vi- produção de alimen~os em áreas
res, recebi também do diri9en- si tas re"'-1 izadas e_ff) :S30 m\Jni- de vazantes ou de pequena ir__ Estados ce rigãção;
-- --te da Associação dos Prete1tos c)p-ios de nove
do Estado do Ceará apelo para referem-se a aspectos Climato-.
que interviesse junto à Dire- lógicos, situação .das lavolf..;.. ·adoção-·de ·programas permação-da LBA no sentido de ga- - r as, pa_stagens,
reservas hl ~ _ nentementes baseados em pesrantir o imediato- repasse dos dricas e como nã_o ~aderia del-: qui..sas t_ecno1ógicas já compro.;..
recursos consignados às cre- xar de ser, nível de tensão Vadas para o_-sem-i-árido norches de meu Estado.
s.ocial.
destino; __

Só com a ajuda ef1 xaz e

mediata de
esperanças

Daí, a minha presença na tribuna para formular empenhada
solicitação á Primeira Dama do
Pais, a fim de que, com a suã
sensibilidade e espfrito público, determine a entrega das
verbas até agora retidas.

Com isso. as crianças carentes voltarão a ter a assistência devi da, sem as restri-ções
agora mencionadas pelo Prefeito José Gonçal~es Monteiro.
certo de que a
de
sua alçada,
restabelecendo a
normalidade de atendimento dàs
aludidas creches.
Estou,

pois,

LBA adotará

as providência

Era o que tinha a dizer, sr.
Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousey) - Com a pa.l avra o nobre
Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.
Pronunc1a
o
seguinte
discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores; mais uma vez
grandes contingentes de nor~
destinos estão expostos à inclemência da seca. Ma1s uma
vezy o Nordeste está sendo
castigado
por
prolongada
estiagem.
Tenho em mãos cópia do terceiro Relatório da Situação
Agroc11mática do Nordeste elaborado pela Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste
- SUDENE, no ano em curso, o
qual apresenta detalhada descriçªo dos ef~itos da seca na
re~1ao,
até o último mês de
agosto.
Ses;i!undo autoridades do Min1stérlo da Ação Social, que aguardam para breve a publica-

Em meu Estado, e vou~me refe-antecipação dos cronogramas
rir especialmente, agora, a ãas ações dos proQramas permaPernambuco;_ porque é o Estado nentes,
~.emplo do PAPP e do
sobre o qua 1 me considero mais P-rojeto Padre___ C 'Í cero, c r i ado
habilitado a falar, 55 municí---nõ Governo_. anterior, para apios foram considerados _pela tuaç.ão integrada nas
áreas
Sudene em si tuação c r i t tca-. ern cans i der adas c r i ti cas;
agosto, enquanto,
em
maio
encontravam-se 3-1~. -rsso·, -natu- ..... ·promoção.- nos casos de tenralmente, não· coJTl'preende os são_-sO.cial, de ações intensimunic'Ípio-s do Agreste, hoje já vas de_ absorção de mão-demuito afetados com_ suas reser- obra, voltadas pf'eferencialvas -~hídriCas· comprofiletidas, mente para o for.talecimento do
cuja população, sobretudo. a setor hídrico,
irr-igação
e
ma f s
po_b!"""e, enfrenta enormes pr-odução _de a 1 i mentes; e, por
privações. Em -Pernamb!JCO, as fim,
reservas de água jâ estão muito escassas, sob~etudo
~as
- adoção, por parte do Goverbarragens de médio e pequeno~ no Federal, do programa de aportes, dos barreiras e nas bastecimento de água, através
_c;tguadas.
do uso de caminhões pipa, algo
que corre usualmente na regEm muitas localidades, tanto ião, toda vez que ocorre, nado sertão quanto Uo Agreste, turalmente, estiagem.
os re-servatórios não acumu 1 aram água suficiente nem sequer
o
Sr.
Mauro
BeneVides
pare~
.o consumo- humano e an1- -Permite-me V. ExA _um aparte,
mal, sendo necessário recorrer nob_r_e Sena, dor_ Marco ,Maci e1?
a carros-pipa. Na região sertaneja, o sup~rte forageiro
O SR. MARCO MACIEL - Pois
está comprometido e é insuf - _não, Senador Maur:o Benevides.
ciente para os rebanhos. Na Conced.o o __apar-te~- a V~-· -~_x.a _
agri-cul _tura,
a
si·tuação · é
francamente crítica na maser- _o 11 Sr. Mauro Benevtdes- v.
região sertaneja, onde s~ con- E-x disse que_ usualmente_ estátaram perdaS Cbnsi-derávei s em se ~tilizando,o caminhão pipa
todos os mun-ic'Ípios e áreas no_ Nordeste. Se isso ocorre em
adjacentes. As culturas mais -relação aq Estado de v, Ex 11 ,
castigaàas foram as· de ·seQuei- diria tambem que o Ceará' se
ro, em eSpeCial~ as----de -al-go-dão, viu compe·l i"do a reclamar, desarroz, feijão e mi lho, cujas sa sol~ção, a saída para a disafras apresentaram níveis de versidade climática _que· se aperda altíssimos, freqüente- bate~ uma vez mais sobre o Pomente super-fores a 90%.- Muitos 1_ i _Qono das Secas, e de forma
municípios não-conseguiram co- mals_cruel em relação ao Estalheitas das culturas do milh~ do do Ceará, pelas peculiarie do feijão nem mesmo para o dades de um sem i -ár-ido extensustentQ_ ~s famflias locais. SísSf~o·_.e--ond_e âs quedas Pluviométricas foram escaSsaS. e
-:s-r, ·-PresidentEl_ e .Srs .... s~nado-~ ã"té b.i.sSex"t:as, digamos assim.
reS, esSe é o quadro Crue 1 da tm rel ~ç~o .à perda"- das cul tuseca no Nordest~, que se torna ras agr1co1as, sobretudo~ d9

ª
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milho, tem-se agravado terri. O .. ·sr. Ney Mâf..anhão -- Senedor
velmente a situação do Estado. , Ma:rco Maci el, v. ExJ: é um hoHá cerca de 1~0 d1as:, por exemmem público que conhece proplo, fomos p~ocurados - os Se- fu"ndamente os proJ;:l 1emas
do
nadores Afonso Sancho, Cid Sa- "Nordeste.
eomo Governador, v.
bóia
de _Carvalho e eu ~-·Peilos
Ex~ sentiu na pele as dificulagricultores do nosso Estado e dades do noSso Pernambuco e,
todos
diziam que o quadro logicamente, ·
do
nosso
dramático se estendia também Nordeste. V.
ExA,
se não me
por outras-unidades federati- engano,
teve um projeto de
vas ''e que não extstia sequer grande repercussão em Pernammi 1 ho para ração: nas granjas buco, o Projeto Asa Branca.
mantidas no Ceará e, se não me
engano,

no

EstádO-

também. Então,

no

de V.

instan~e

Ex A

em

que
a
Sudene
a 1 i nha · i téns
bás 1 cos que poderiam, pe 1 o __me-.

g~;So~;{~~l;:ro~~so~~à~~~~o g~

seca verde est~ ano, naturalmente temos que conjugar esforços no sentido· de que as
providências reclamadas pela
Sudene sejam atendidas e aco-

lhidas pelo Senhor Presidente
da República.
Ainda recenteSupertrtendente da sudene, Coronel
Adauto Bezerra,
dele ouvimos
um ·relato dramático das dificuldades vividas por aquela
autarquia,
em especial,
que
está sem cond.i ções de a tender,
na plenitude,
às reclamações
daquilo que deseja a comunidade
nordestina.
Portanto,
a
nossa manifestação, conhecendo
também a realidade cearense, é
no sentido de que juntemos
nossas forças para que o Governo Federal tenha condições
de viab111zar as sol ici.tações
do setor tecni co da Sude_ne,

mer·te, em conta to com o

O

SR. MARCO MACIEL - Senador

Mauro Senevides, ouvi com muita atenção o aparte com que me
honrou V. Ex~. e quero dizer,
corroborando com as suas palavras. que o quadro no seu Estado não é diferente do q~e
ocorre em Pernambuco,
talvez,
até,
tenho que reconhecer,
mais grave, Qorque, de acordo
com o relatório da Sudene que
me veio às mãos, em agosto, no
Estado do Ceará, 122 munic~
pios encontravam-se em situação crítica.
Em várias áreaS, d-1Z-0Rróprio relatório, já era notória
em agosto a
defi_ciência de
água
para
suprimento
da
populaçao. E mais_, que o rifvel
de tensão social no Estado era
preocupante,
pois a Suden~ já
havia registrado casos de saques,
o que levou, incJusive,
várias prefeituras'" à criação
de frentes de trabalho, por
conta própria,
sem apoio do
Governo· Federal,
e à distribuição ae gêneros alimentícios.
O Sr. Ney Maranhão. Senador
Marco· Maciel,
concede-me V.
Ex.a um aparte?

O SR.

MARCO

MACIEL

- Pois

não.
Senador Ney
Maranhão.
oUço o aparte de v. Ex.a
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V.

Caro Se-

nadOr Ney Maranhão, colega de
representação
__ do estado de
Pernambuco. acolho com muita
alegria o aparte de v. Ex~.
que ext?ressou total sol id_ar:i~
dade as palavras que aqui estou proferindo a respé1to da
questão relativa ã ·seca, _quê,
mais
uma
vez, . assola
_o
Nordeste..
E quero também, de
O
SR.
MARCO
MACIEL
É modo especial.
agradecer as
verdade.
Um
pr-oj etc yo ltado referências generosas que V.
exatamente para o Semi-Arido.
Ex~ faz a
respeito .da minha
ação - como Governador de PerO Sr. Ney Maranhão- Claro. E nambuCo,·- principalmente
das
se esse projeto fosse executa- a-ções vo 1 tadas para o sem i_do dentro daquilo.que V. ExA árido, através do ProjetO ·Asa
i dea 1 i_ zou,
hoje não haver i a Branca.
necessidade de estar V. Ex~ na
tribuna. sendo aparteado por
Efetivamente,
se o PrQjeto
mim,
que
lhe dou total apoio Asa Branca tivesse tido contino momento em que trata do nuidade,
certamente a qUestão
problema da seca no Nordeste. da seca no meu estado, no nosLembro-me, Senador Marco Ma- so estado, ·o estado de Pernamciel- aliás, sempre que asso- buco,
não _seria_ tão grave,
mo à
tribu_na,
lembro-me do Conseguimos perentzar 400 quigr~nde brasileiro José Américo
lômetros de rios,
conseguimos
de Almeida, do que ele dizia iniciar o aproveitamento de
quando Ministro da Viação e grandes partes do São Francis~
através de. projetas· ·de
Obras Públicas, no Governo de -co,
Getú 1_ i o Vargas:
"O Nordeste
i r r i gação .. Em Que pese o
que
não preci sa de esmo 1 as; _o Nor- já foi feito, ainda há muitO o
deste precisa apenas viabili- que
fazer,
é·
importante
zar os -rios secos e
o São lembrar. E o fato .é que, com a
Francisco, para molhar as ter- irregularidade Climática que
ras calcinadas pelas secas e,
mais uma vez se abate sobre o
assim,
se _tornar a Califórnia Nordeste, os estados nordes'ti -.
da América do Sul, para abas- nos, _sem exceção,_ mais o nosso
tecer a· Bras i 1 e exportar para estado, o estado de Pernambuo Mundo". Isso José Américo de co, sofrem as conseqüências da
Almeida d1zia nos anos 30. V.
estiagem.
Ex~. no Governo de Pernambuco,
É por isso que venho aqui,
procurou dentro dessas palasr. _Presidente e Srs.
Senadovras sábias de José Américo,
res.
s.o 1 i c i ta r do GoVerno Feimplementar um projeto· que como eu disse -. -se executado deral a adoção de providênç1as
na
integra,
V. Ex~ não esta- prontas, para que po_sSamo~- rn_iria, como eu,
nessa tribuna, n1mizar, quando nada, a queSreclamando do Governo as ne- tão social.
cessidades e a fome por que
está passando o povo nordestiAs providências-que a Sudene
no, por conseguinte, o povo de sugeriu, em grande parte, se
-Pernambuco. Nobre Senador Mar~ bem que aprovadas pelo Minisco Maciel, a Secretaria do De- tério de Ação Social,
ainda
senvolVimento Regional, junta- não foram implementadas pelo
mente com · a Secretaria
da Governo Federal.
Ciência e
Tecnologia,
e não
sei se V. Ex~ recebeu o ProjeNão posso deixar de, a pr-opóto Novo Nordeste, o projeto do sito, reconhecer o trabalho_ da
que poderá ...
Sudene e do Ministério da Ação
Social, a presente e operosa
Ministra Margarida Procóp"io,
O SR. MARCO MACIEL-- vá tive , cujo
traba 1 ho devo 1ouva.r.
oportunidade de lê-lo; recebio .. por intermédio do Secretário
Ela,
da Secretaria
JOsé Goldember. É uma contri- Especialatravés
Ce Defesa Civil, tem-.
buição muito interessante à se
interessado pessoalmente
questão.
pelo drama que. mais uma vez,
se abate no Nordeste.
Ó- Sr. Ney Maranhão- Senador,
Impõe-se,
pois,
que sejam
sinto que o Secretário Egberto
Baptista tem a maior boa von- logo implementados esses prOtade para com p Nordeste,
en- gramas,· em-regime de cooperatretanto précisamos ajudá-lo ção com os estados e municivi sande ao socorro das
mais, para que a área económi- pi os·,
ca
sol te ,o necessário, para vftimas da seca no 'NorOeste.
que m·1 nore um pouco a si tuaÇ:ão · Devo esclarecer, contudo-, qUG
calamitosa por que estão pas-1 essas ações devem ter carát·er .
sande o Nordeste , e . nosso, emergencial, em virtude de esPernamtruco.
Como L 1 der do. Go- tar configurado um quadro atf-
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região, o qual se a-

celeremente,

podendo

mesmo evoluir
queira Deus
q_ue_ isso nã_o aconteça para

um

desastroso

calamidade.

Esta ressalva é
Presidente e SrS.
porque os planos

estado

de

feita, Sr.

Senadores,
do Governo

Federal, que contemplam horizontes de médio e l.ongo prazo,
e que têm o Nordeste por alvo,
não exercem influência direta
sobre a região at fng1 da.

Em 31 de outubro último, a
Ministra da Ação Social,
Margarida Maria Maia Procópio,
ençaminhou ao Excelentfssimo'
Senhor Pr~sidente da Repúblcia
a
Exposição de Motl'vos
n2
6.9/90,
em Que S ,_ Ex A expõe o
pleito, que expressa o entendimento dos vários órgãos federais, estaduais e federações
.dos .trabalhadores na agricultura· quanto às ações a
serem
realizadas para o combate dos
efeitos da s~ca._

Na verdade,
o Senhor Presidente d~ República,
desde há
muito sensibi_lizado pelo sodo, e da Marinha ·- 5-ema:na pas- -frimento das popu1açQes
vitisada
a distribuição
das madas pela seca no Nordeste,
11
Cestas" a flagelados, através já havia determinado a
instado programa de distribufção de lação, no âmbito da Sudene, de
alimentos.
cgnsiste este Pro- programa que--definisse a megrama na doaçao de cestas ali- lhor forma de utilizaçãp "de
mentares às populaçõeS nordes- recursos· destinados ao atenditinas atingidas pela seca. ha- menta aos- trabalhadores rUj-ais
vendo a previsão de que serão atingidos.
·
distribuídas 329 mil toneladas
de arroz em casca, 28 mil toGrande núrrier<6 de "prefeituras
neladas de farinha de mandioca das áreas crfticas foram cone 65. mi 1 tone 1 <;~.das de mi 1 ho:
1 sultadas,
e suas sugestões.
Os es·toques desses produtos ap~s transformadas em propossão oriundos da Companhia de tas pelos estados, foram, em
Pi nanei amento
da
p·rodução estreita vinculação com a Sucompatibilizadas e con(Poiítica de Garantia de Pre- dene,
ços Mínimos) e sua distribui- solidadas pela Secretaria Esção ·se e-ncontr-a· amparada pelo pecial de Defesa Civi 1 e pela
Decreto n.s< 99,402,
ae·-19 de Secretaria Nacional de Saneajulho de 19.90.
- ·
·
mento,
ambas pertencentes ao
Ministério da Acão Social.
Este programa encontra-se em
fase
inic1al
de execução e
O Sr. Meira Filho - Permitedele esperamos possam surgir
medidas que venham a minorar o me V. ExA um aparte?
sofrimento do sertanejo.

Sei
que o .Governo iniciou,
através do Exército,
sobretu-

De acordo com técnicos do Ministério da Ação Social, ·a operação de dis_tribuição dos
alimentos, por eles identificada como Operação "Gente da
Gente'', poderá beneficiar aproximadamente 65P m11 famflias, residentes e,m 586 municipios, por um perfodo estimado de sete meses. A cada famflia que possui até 8 dependentes são entregues, inicialmente,
16 quilos de alimentos,
sendo 10 quilos de arre%,
3
quilos de farinha de mandioca
e
3 quilos de farinha
de
milho. caso o número de dependentes seja superior a 6, a
quantjdade
de
alimentos é
dobrada.

É evidente que o proQrama minora a situação, mas e de reduzido alcance social, pois
não atende a
toda população
atingida pela estiagem.
Talvez a
iniciativa de mais
relevante significado
tenha
sido proposta também do Ministério da Ação .Social
que diz
respeito à aplicação de recursos no yalor de Cr$ 11.65 bilhões,
com vistas, também, ao
atendimento, em caráter emergencial, da população rural do
po1fgono das secas atingida
pela estiagem.
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nador, que essas providências
emergenc1a1s são paliativas,
não resolvem o problema· nor~
destino, que se vem arrastando
desde o tempo do ~mpério.
V.
ExA
acaba de dizer que é
necessário que éXi s·ta Uma açã-o
integrada. Realmente, é preciso, para que não haja solução
de
continuidade de governo
para ~overno. Já se criou até
uma 1maQem dep~eciadora para
nós, nordestinos, de que exis-te uma
indústria ·da seca com
·intenção e1eitore1ra.
Isso é
triste para um País da riqueza
e da dimensão do Brasil. Tenho
certeza de QUe - v.
ExA exGovernador e hoje Senador·- do
estado de Pernambuco, ha ae
usar da sua influência no senti do de qu·e haja uma citção i mediata, isto é,
que se pa-rta
para um projeto _integrado QUe
leve solução para o Nordeste.
Conforme já diss_-e_.alguém. O
nordeStino não quer esmola;
o
nordeStino quer___ uma solução
para o seu problema. Esses paliativos não· resolvem nada.
fica-Se esperando
a
seca,
1 eva--se a comidinha pa:ra os
nordestinos muito pouco por
sinal; No momento em que lá
chegamos com aqueles alimentos, eles nos dlsseram:

"Se não "i.fiessem entregar isso
para nós, não o receberfa:mos.
Se entregassem isso pra o Governo, não.receber~amos cofsa
alguma".
E terrivel ouviressas palavras. Por isso, entendd que V.
ExA, como Senador
O SR. MARCO MACIEL - Com pra- por Pernambuco, pode usar da
zer ouço V. Ex A
sua influência e valentia par'--"''_..
. -··.
·.
_Jamenta_r, para que o Gov~rno
O Sr. Metra Filho- Comungo Federal - se interesse e corra
da mesma· preocupação de v. Ex A em socorro do Nordeste.
Também sou nordestino, já de
Aqu1lo é, por assim dizer, Um
mui tos- anos por si na 1 .
Desde vuicão. podendo ali eclodir um
me;or,-; no,
venho acompanhando o movimento soc_ial.- Vai-se che-·prOblema da seca no Nordeste.
gar ao ponto que o nordeStino
Soi.i de faml 1 i a
do campo,. de se cansará e não agüentará
hom-ens- do sertão,
que sempre mais. Estou solidário com v.
l-abutaram
a
terra e de1 a ExA,
e .me entrego a
àsta
viveram. o drama da seca nor- causa. No que for reciso predestina continua desde o tempo ciso ajudar, estarei pronto. _
do Impéri a·. Nunca se chegou a
uma conclusão QUe atenda aos
O SR. MARCO MACIEL - Agradeço
·ansEfi os dess.:c reç;~i ão.
ao Senador Meira Filho,
não
somente pe1o·aparte, mas tamLembro-me que, em 1976, ocor- bém pela solidariedade de s.
reu uma seca muito grande e Ex•
conseguimos, através do rádio,
Sensibi11zar a sociedade braSei que V. Ex 4 , que represensiliense,_ e conduzimos, ·daqui ta com muito brilho o Distrito
até Crateús, terra dOs eminen- Federal
no Senado da Repúblites Senadores Mauro Benevides =a. é de origem nordestina,
e Pompeu de Sousa,
1 B cami n- . natural da Paraíba, um dos ~s
hões.
cada um com 12 mil qui- tados_ mais atingidos pela seca
los de mantimentos.
roupas
que
atualmente
vive
o
remédios.
Confesso a V. Ex 1 Nordeste, De acordo com·o reque me senti imensamente como- latóriq _da $udene, na Paralba
vido quando cheguei
às tais as chuvas foram extremamente
frentes de traba 1 no.
Eu
e irregulares este ano, o que,
vários
companheiros
·até de alguma forma faz-nos conchoramqs. Tive a impressão de cluir que o quadro por que
que· eu estava num campo de passa a Parafba é semelhante
concentração nazista,
tal
o ao de Pernambuco, oU seja, iaspecto de fome reinante. A- nexistência de reserv.as hidriquilo
me
machucou
como cas. ·a população paSsando fobras i lei_ro. Co.nc1uf. nobre Se- me,
ameaças de
'saques
e.
~

~.
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conseqüentemente, a expectati- que cont~mp_l_am principalmente
va de que o Governo Federal obras· de construção e recup~
venha a socor~er essas popula- ra'Tão- de infra-estrutura h_te
ções; sabemos que as prefeitu- dr1ca, como cisternas, poços e
ras não têm condições de fazer p_equenOs açudes, bem como a t ;-um atendimento adequado aos v idades produtivas capazes de
gerar renda. -- --- -flagelados.
Caro Senador Meir:-a F_ilho, ouAté
agora, contudo, o Mini_s-.
vindo a palavra_ de V. ExD,
eu tério da Economia, Fazenda e
me recordava de outro ~Q~ter- ~lariéjamento nãc ultimo~ as
rãneo seu, o
ex-Preside_nte pr_ovldências
burocr-áticas
Epi táci o Pessoa. A i nda tenho necessár''i as à· 1 i be__r_ação desses
presente
um
discurso ·~ue...., re_curs_~s.
Eei tác1 o
Pessoa proferiu em ~ _. __ --·-Sao Pau 1 o no início_ da déca9a.
P':"~V:a 1 e_s;o-me, . . er;tão. . desta
de 20. Com freqüência eu o re- tr16~na para dlr1~1r ins1sten1eio, porque ele ainda conti- te~ _apel_~ ~ __ Sr MH}istra da Enua
extremamente
atual. _c9~om1a, Zelia Car~~so de MelEpi tá c i o Pessoa, como o __ pri- fo, . P~r:'a. que_ orde_ne urgent~s
meiro Presidente da República, prov1denc1as, Vi§ando a .. m~1s
nordestino eleito na Repúb11ca rápida tramftaçao da mater1a.
Velha, com a autoridade de ser Na___ ver;áade, Srs. S_enadore_~.
nordestino- se bem que há este_ e o apelo de quase m1l
muito tempo fora do Nordeste, municípios__ nordest_i_no~. onÇe o
e que fora . e1 ef t.o _ devi do . aq PrC?grama de Emergenc; a ira afalec_imento de Rodrigues Al-- pllcar_es_ses~recursos. Sem_ eves, e por isso,
seu mandato l~s. nao se.ra PÇ?S~fve1 a crta-foi menor de que os dos outros çao, dura_nte tre_~_ meses,
P,e1o
Presidentes, teve apenas três menos
._ dur:ante esse pe_r:- 1 o do
anos de mandato, - naquela o- ma-is agudo da seca --de emprecasião, ele fez um quadro so- gos- na zona rura_l __afet_~da.
bre a questão. que até hoje
O
Sr.
.Jutahy
Magalhães
conserva - como __ disse há __ pouco
- Nobre -~ehador_~ pérmn:e-~e um
-uma enorme atualidade.
aparte''?
Nesse discurso proferid_o em
São Pau-l o - se não me engano
em 1920 ou 1921 --fazia um liO SR. MARCO MACIEL - Concedo
belo sobre a seca nordestina e o _aparte a V.
ExA com muito
chamava a atenção para a ne- prazer.
cessidade de o Governo F__eder-a_1
dar
uma
ajuda
maio~
ao
o
Sr.
Uutahy
Magalhães
Nordeste.
- Senador Marco Ma_c 1 e 1 ,
V•
Ex~.
com a sua autoridade,
Ele iniciou um programa de está ~razendo ao Plenário do
combate às secas. Chegou,
in- Senado informações sobre o que
clusive, a comprar equipamen- está
ocorrendo
na
nossa
tos no exterior -_naquela épo- região. Não me recordo bem se
C4,
o Brasil não tinha ainda V. ExA teve oportunidade de
uma indústria de bens de cap1- participar de um jantar,_na
te1 consolidada --.
importou casa do Senador Ney Maranhao,
•~uipamentos, e o fato é
que, com_ as autoridades ligadas ao
após a conc_l usão do seu manda- assunto.
to, foi eleito -o-utro flustre
Presidente da República, Artur
O SR. MARCO MACIEL - Estive
Bernardes,
que determinou a
presente, sim.
paralisação das obras.

Terça-feira Z1

Relendo ali a acolá- faço
questão de_ reler o discurso de
Epitácio Pessoa, porque, além
de ser
de
muita
riqueza
1 iterária, é uma peça de _enorme densidade politica- fiCo a
pensar como a Região Nordestina tem sido esquecida pelo Governo Federa 1 .
Por isso, agradeço a v. ExA o
aparte. Esperamos que o Governo Federal
venha a adotar as
providências que se impõem.
Prossigo Sr. Presidente: eu
dizia que a Ministra Margarida
Procópio havia encaminhado ao
Presidente da República e este,
por sua vez, à Ministra
Zélia Cardoso de .Mel lo,
uma
exposição de motivos para que
fossem liberados recursos de
11 bilhões de cruzeiros. Esses
recursos são destinados, prioritariamente, àqueles projetes
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O Sr. Uutahy Magalhães - Essa
tem sido sempre a polftica desejada pelo Nordeste, ou seja,
uma politica objetivan~o 'acabar
com- - politicas
de
emerQência. Não é
possível
tambem evitar-se conhecer o
que se pasSa no moment-o,
em
nome des_sa pol itíca gloÇal,
evitar-se o socorro necessario
nessas horas de emergência.
como estávamos agora atrav~s
sendo no Nordeste - aQora nao,
já há al~um tempo,
ha alguns
meses vem-se buscando os recursos necessários para isso.
Mais aindã, a·qoe-me- preocupa
é termos no plano global
reCursos muito abaixo daquilo
que se faz necessário à_ região. recursos muito aba1xo do
que
já
era
tran~ferido
anteriormente. E mais ainda:
se faz uma diferenélação entre
áreas. separando três: aquelas
que darão retorno-aos ~ecur~os
que foram aplicados;_ aquelas
que talvez venham a dar retorno· e aquelas que devem ser
abãndonadas,
porque não dão
retorno.
Veja V. EK.a como f i carão as populações das terras
que foram abandonadas por falta de aplicação de recursos. ~
meu ver, este é o grande _cri. me, o grande erro dessa administração~
principalmente do
plano que querem levar_ para o
Nordeste.
Faz V.
Ex A. bem em
a l9rtar Os governante_s_ de hoje
quanto à necessidade de atenderem este prob_1erna de imt;!c;liato,
porque o número de flagelados é enorme, assim como o
de desempregados, não apenas
em v1rtude da seca, mas tamQém
por causa da c_rise que vêm ~o-:
frendo diversos estados. No
meu Estado, na re~ião cacaueira, há 250 m11 famílias desempregadas; na região do sisal,
1 oo mi 1
desempregados . Tudo
isso se soma ã seca que as-so r e
aquelas regi5es. ParabeniZo V.
Ex~.
que, com sua autoridade,
repito., está trazendo este assunto ao debate do Senado. Espero ··que os governantes de
hoje ouçam o apelo que ora faz
o Sr. Uutahy Magalhães- v. V.
Ex A
ExA então, deve ter recebido
as mesmas fnformações que eu,
porque nas conversas,
embqra
O SR. MARCO MACIEL - Caro Seseparadas, o~ ·personagens eram nador Jutahy MaQalhães, o aos mesmos . . .
-parte de V. EX~ foi extremamente denso. Aproveito a oporO SR. MARCO MACIEL -.E gira- tunidade para agradecer a V.
vam em torno do mesmo tema.
Ex~ a manifestação'de
solidariedade pelas palavras que eso
Sr.
~utahy
Magalhães tou proferindo. V. Exa. s i_t_uou
.....,_Acredito que V. Ex~ deve ter bem o problema de nossa regsentido, ~omo eu senti, a pre- ião, quando le_mbrou __ que a Baocupação de informar sobre as hia também sofre a ocorrência
mudans_:as de politica, dizendo de instabilidade
climática,
que nao fariam mais uma poli- tendo ainda os seus_ problemas
tica paternalista, que o Nor- no campo aQravados com a crise
deste faria parte de uma polf- das_
reg1ões
cacaueira
e
tica global visando o desen- Sisa 1 e i r a. Tudo se soma a . um
volvimento da Região,
princi- quadro de seminormalidade na
paTrriente a longo prazo, o que região sertaneja da Bahia, que
considero certo como politica é uma área relativamente Qran-geral.
-de, já que o - seu- Estado -tem grande_ parte de seu território
O
SR.
MARCO
MACIEL
É situada no chamado-semi-Arido.
verdade.
Naturalmente, esses ·fatos a-
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gravam a situação
sobretudo

da

região,

do homem que se en-

contra no i nteri.or:-,
que tem
muito mais dif1culdades de ecesso aos meios de informação.
Conseqüentemente,

o drama d_o

nordestino que se encontra.

no

Sr.
Presidente,
voltando à
questao·
a
11 oeração - de~ s-es
recursoS__ solicit<;tdos pelo Ministério da Ação Social é fundamerftal
para -à ass_iStência
aos atingidos pelas se_cas.
-É -~V_erdá.de que •. para= este fim.

interior nem sempre chega ao a p·ãrtir de julho, .a. Secretaconhecimento dos grandes JOr- --ria de Defesa ClVll 1 fberou

nais

-dos .grandes veículos oe

comuAicaçãc e, por i~so mesmc.

das autoridades mais i_mportan-

tes da República.
v..

Ex A faz uma referência

qu~
aqu 1_

é mui to oportuno seja
discutida,
quánto à política
que o Governo Federal vem adotando com relação ao Nordeste.
a

Já tive oportunidade de
Sua

Ex c e 1ênc i a,

Presidente

o

diz_~r

S_enhor

da República, Fer-

nando Collor de_ Mel lo,
que
está na hora de, ta 1 vez ant~s
de se adQtar qualquer prov1dência de mudança da política
com relação ao No_rdeste,
repensarmos a questão nor:-dest_ina
como um_ todo. Tenho mu1 to receio de que iniciemos um novo
programa para o Nordeste ~em
que antes
tenhamos discut1do
adequadamente qual ou quais as
melhores linhas de ação.
Devemos agora ~judar os flagelados- e não hã outra saída
-mesmo
porque,
caso
~ntrário, seria condená-los a
morrer de fome, ou eles teriam
que deixar o Nordeste, mi_grando
talvez, para o Centro-Sul
do'
País,
à
cata
da
sobrevivência.
Então,
não temos outro caminho, a não ser ajudar a
todos
aqueles que estão sendo ati_ngidos pela estiagem,
e,
por
outro lado, temos que começar
imediatamente a rediscutir uma
polftica para o Nordeste, sem
que isto importe, em absoluto,
em suspender já os programas
que o Governo Federa 1 exe_cuta
na região.
~enão. seria pior
ainda.
Obviamente,
está na hora de
ajudarmos a todo_s aqueles que
estão
sofr'endo
as
conseqüênciãs da seca e,
ao
mesmo tempo·,
como 1 embrou o
Senador Jutahy Maga l·hães, pensarmos qual
o melhor- projeto
para o Nordeste.
A'dotamos um projeto, aque1 e
que vem praticamente ~esde a
criação da Sudene. ~sse projeto teve suas vantagen~.
n1nguém pode deixar de reconhecer, o Nordeste progrediu, melhorou,
inclusive no SemiArido, mas esse projeto não
resolveu cabalmente a questão.
Urge - e esta é uma providência que não pode,
friso,
ser
adiada -repensemos uma politica do Governo Federal
para
com o Nordeste.

recursos orçamen-tários_ disponíveis
est1mados
_ern
_3_50
mi 1 hões.- ESses recurso1f devem
destinar-se a obras permanentes de i_nfra-estrutura hídrica
e _são_ 1 iberados_mediante a apresentação de simples projetes..
a_través das respectivas.
p~efetturas
d~s
municípios
ati ng1dOs.
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Programas. proje~os,-recursos
humanos, tecnolo~1cos-~- f1_nance i ros---são i nd1 §Pet:1~av~1!? ê-O
co"mbate- à seca. na o- h§l. ~uv 1 da.
No entanto "·o··pe que·ma1s presarnas <!9Ór.s é contar com a
·certeza v__p:é· que o Poder. Execu-tivo Federal." dirig,.tgo por l:'m
brasileiro de ~angue_nordest1no-, a· Presidente FerY1ando Co~:
·1or de Mello, não no!? faltara
com a ajuda e __ o_ apo1 o. _nesta
dific11 hora para a reglao!

<ii

Era o que tinh~.a d\zer, Sr.
Presidente.
Muito -_._
bem1
PalmasJ)
a· SR. PRESIDENTE.- (Pomp~u.- de
Sousa} :- Concedo~ p~lavra. ~o
Senador
Mau r 1 c1 o
nobre
Além d-isso, a Secretaria Na- Corrêa.
C.-1 ona·i de Saneamento. órgão õo O SR. MAURÍCIO CORRÊA (POT Ministério da Ação .. Soci_al, com DF.
Pronuncía
o
seguinte
c propó51to d~ oferecer_pronto discurso.
Sem
revisão
do
.atendimento as populaçoes ru: aradai-. ) Sr.
Pres ~dente ...e
rais das áreas criticas,
es_ta_ Srs.
Senador.e§-~ __ ha
pouc'?s
aplicando Cr$ 3,34 bilh?es em dias. na ComissÇto de. Cons_~J
obras permanente_s de
1 nfra- tuição,
Justiça e C1da9an1a,
estrutura hfdrica: cisternas, aprov_ou-se uma _ a l ter:-açao na
açudes, poços e adutoras.
Tei
·cte reg_istro__ pt,JbJ_lco. Concomítantemente,
a_R_r-ovou-se,
Para programas em~rgencia~s também.
uma emenda do nobre
de abasteci mente d_E:l ague,, CUJa Senador Meira Filho~ pela qual
demanda ora se encontra enor- passa a
ser_ po-ss1 ve_l que -~s
memente aumentada. em virtude crianças- os-f1lhos qu~_ nao
do ~gr:-a_vaº"entg· da s~ca, o Mi: podem ser registrados,
pela
nister1o- da Açao Soc1al, atra
inexistência d9 pa1,
ou __pela
vés da Secretaria Especial de inexistência da mae, do.ponto
Defesa Civil, está transferin- de vista do seu reconhe-cl menta
do para a Sudene o monta_nt.e_ de -sejam registra·das.pe1a ~UtC?
Cr$ 355 milhões. q~e se desti- ridade pública, no ~a~d o oflnam· ao aluguel de carros-pipa. cial
do registro c1v1l, autoO que é,
reconheçamos,
muito rizad·o a
fazê- 1 o com
nome
poucot
- ffcticio.
Aprovei to a
opC?r..}._.un f da de de
sr.
Presidente, Srs. Senaaores, Sabemos que. nas dificéís se encontrar aqu 1 . o. Senador
Net son
Carneiro_, __ ~ ·Presidente
c i rci.il1S~nci as por que pasSa a Cesta Casa, que _ tem uma das
eConomia brasileira, as adver- ma i ores vivências bras i 1 e i ra_s
sas c_ondiçõ~s çl imátiçªs QL!~ em matéria de Direito de Famiestão assolando o Nordeste a- 1 ia,
para discl:ftir a·.a.sSunto-.presentam mais um g1gantesco Li, da autoria de S. Ex~.
por
desafio para nossos governan- deferência toda especial, cótes.
pia a mim remetida de um projeto aprovado, ·que melhora,
Recorrendo
ao próprio bom que mini ml_za o so_f_r_i m~n'to de
senso e escudado na comprovada quem não pode registrar o seu
experiência de técnicos que filho,
que é a modifi~ação
integram os guadros 9a Sud~ne, substancial na_ lei __ do reconhedo Ministérlo da Açao Soc1al. cimento da Paternidade_. __ cumdo Minis.tério da Economia, Fa- pri menta - S.
Ex..._, ·o Senador
zenda .e- Planejamento, bem como Nelson Carneiro, porque
li
a
de todos os_ çjema is órgã-C?s. f~ justificação,
e é pena que adera.is,_ estaduais e mun1c1pa1s qui , no Senado, nós,
açodadaencar~eQadoa de. 901aborar
no mente,
tendo que.enfrentar ao
patriotico mut1rao de combate mesmo tempo uma serie de .P~O
-a seca do Nordeste, faço reno- bl emas, não tenhamo~ ·cond1 çoes
vado ape 1 o às_ aut<;:~r idades fe- de examinar, ·cQm ma1s _profun-:Oerais para gue de~m atenção didade
temas,
sobretudo os
priorit~~ia a questao.
jurídiCqs,
os polêmicos,
d~
importân_cja daque1e relativo a
os· j.orna is do Nordeste têm pa~erni dade ..
publicado relato!?~ .!mpress1oriêH'ltes..
o Dlar1o__
de
L1
sr.
Presidente, a subsPernarriluco e
o -c.Jor:-nal
. do tanCiosa 1ustif1cação
feita
Comércio mostr~m,
1nclus~ve,
por v Exl. e o que me 1mp,..esque os sertaneJoS_ e agr~st;nos -s· 1 onou foi exatam~e-o..a sagajá não_ sab_em para onde 1r, uma···G'i·ctâde com que procura definir
vez que a falt~ .9e cotnida.e de. um cami.nho, um canal
para eágua pode obrlga-los a mlQrar quacionar~ um drama humano que
para _a_s _capitais dos estad_os- existe no -Brãsi 1 hoje,
a imda
região e
para o Sul do possibilidade de se reglstr~r
Pais.
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o filho quando o pai não ore-pelas razões de fato e de
conhece ou,
por outras cir-_
Direito
a
seguir
cunstâncias,
não é possível
art 1 cúl adas:
registrá-lo com a paternidade
definida.
Porque o princípio- e V. Ex 4 I - q_Fato

c i ta --__ de. que pater

est ·

quem

justae

verusis

nuptlae

demonstrant é um princípio ar-

caico,

um princípio

sado, que seguramente
Ordenações
1 i nas,

Quando

ve~

das

Filipinas e Mánoe-

mas que

aplicação

ultr~pas

não

tem

ma~s

no 01reito de hoje.

o Senador Meira Filho

apresentou

sua

emenda,

teve

por escopo exatamente dar uma
equação jurídica a um drama
humano,
porque, pela sua convivência no rádio,
onde foi,
durante muitos anos. dono absolut_o da maior audiência de
Brasília,
um homem de coração
grande, profuso, procurou S.
4
Ex
exatamente encontrar uma
solução para minimizar esse
drama humano.

De autoria do ilustre Senador Mar c i o Lacerda,· o PL.S
335. ·. de
1989. que
"regulamenta o art. 2"27,
§
6~.
da ·constituição Federal, dandO nova redação ao
i t~m 1 i~..,
do art. 52 e 7~,
dó art-~ '54 da Lei n~ 6.015,
de 31-12-73". foi aprovado
à unanimidade, ·pela Comi ssão dé- Constituição, .. .Just ;-ça e Cidadanil!l desta -casa,
c·om--a ·Emenda nA 1, da própria CCJ.

n~

o Qi sposi ti vo constitucfOnal objeto da regulament·ação
proposta
dispõe, Yerbis:
Art. 227.

Sr. Presidente e Srs. Senado~
-Y
• • • -• • • • • • • '- • •
• -._
res, a ques~ão parece-me
não encontra abrigo leal, Por
§
6~
os filhos, hav1dos
1sso estou dirigindo à Mesa um
ou não da relação do casarecurso, que quero 1.er, porQUe
mento, ou por adoção, terão
pre·tendo discutir a matéria
os_ mesmos di f'ei tos e qua 11com mais profundidade. Examificações.
proibidas quaisnei o Direito Comparado,
exaquer designações discrimiminei tudo quanto foi possível
n:at_ó_r-ias --- ~-relativas
à
e até agora não me convenci da
fili8ção.
possibilidade jurídica de se
atribuir a quem não tem nome a
A
norma constitucional
existência de um nome fictíque
pretende regulamencio.
porque
_não · s6- - as
tar -é bastante clara e não
conseqüências sertâm as mais
permite tergiversações. Amproblemáticas possíveis,
as
pli~ndo o alcance 9a 1egisma1s.indef1nidas, as mais ale- ------lação ordináT-ia que, gradaator1as, porque ge·raria
sem
tivamente,
vinha e11minandúvida nenhuma, uma série de
do, uma- a uma, as discrimiquestões, como não encontra
nações odiosas, objetivou o
n<? ~ontexto, no conjunto d0
legislador constituinte eD1re~to
brasileiro. ·qualquer
vi tar que se cr-iassem d1scond1 ção de sua 1mpos i Ção.
ti nções entre fi 1 hos nasc:·idos fora e na· cc.:ms-tãncia do
Este, o recurso·:
matrimónio, bem como entre
os _f-i lhos biológicos e aExcelentíssimo
Senhor
queles
chamados
"do
Presidente do Senado Fede-coração",
os
fi 1 hos
ral,
adotivos.
~ ~~-~~..-•

~~.

se

Os
Senadores que esta
subscrevem, não se conformando com a decisão da comissão
de
Constituição,
Justiça e Cidadania,
que
aprovou, por maioria de votos,
emenda
apresentada
pelo ilustre Senador Meira
Filho, ao''Projet.o de Lei do
Senado nA 335, de 1989
de
autoria do nobre senador
Mareio
Lacerda.
que
"regulamenta o art. 227, §
6~. da
Constituição Federal,
dando nova redação ao
item 1~. do art. ?2 e 7~ do·
art.
54,
da Lei nA 6.015,
de 31-12-73", dela vêm 1nt~rpor recurso para discussao e votação da matéria
pelo Plenário desta Casa,
com fulcro no art.
91, §§
4~
e 5~. do Regimento Interno do Senado Federal.

E _Q__ projeto de autor i a. do
·Senador
Mareio
Lacerda
man·teve-se· fiel ao espfri to
da Lei Fundamental de 1988,
merecendo, em conseqüência,
o apoio unânime dos membros
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadanià.

O ~esmo.nã~ sucede com a
emenda apresentada pelo nobre Senador Meira Filho,
que consagra a
falsidade
1de010gica,
retirando-a. _da
coodiçao de crime- a ser
cOmbatido e punido pela sociedade- e elevando-a à
cat~goria de norma cogente.
- Com efeito, prevê a emen.:.
da do Senador Mei__ra Fi lho,
surpreendentemente aprovada, por maior1a.
pela Co-

Novembro de 1990

'ê~nSt i tu
missão
de
Justiça
Cidadania, verbis:
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i c;ão,

e

"·Inclua-se ao (sic) 54 da
Lei n.Q_ 6.015, de 3'1 de dezembro de 1973, parágrafo
único
com
a
seguinte
redação:
Parágrafo único
Fica
autorizada a atribuição de
nomes fictícios aos pais do
registrando, quando não forem esses conhecidos, devendo o fato constar do referi do assentamento. e so- _
mente designado na respec_tiva certidão., por decisão
judicial."

.ú

-o

Diretto

Com eféito.
legaliza a
norma proposta o que,~ até
então,
constitui
crime.
cuja punição é
previSta
pelo art.
299.
do .Código
Penal, verbis:
Art~ 29;1. Omftir em doeu, mente PúbTi co -ou part 1cular.
declaração que dele
devia constar, ou nele ~rt
serir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa
da
que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito. criar obrigação ou
alterar a verdade
sobre
fato
juridicamente
relevante.

Pena :.. ~ . ~ .: •... ~--Omi SSi S
Pará~rafo
único. se b -a-gente e funcionário público,
e
comete
o crime
prevalecendo-se. do_ cargo,
ou se a falsificação ou alteração é de .- ass_entamento
de registro c i \li1, aumentase a pena de sexta parte.
(Sem grifos no original.)
.N~o
Será _Violentada, porem, apenas a norma penal
indi~da.
P~ra
permitir_a
vigência da regfa antijurídica pretendida pelo ilustre Senador Meira Filho,
seria necessário derrogar e
adulterar inúmeros outros
disposit1vos 1~gâ1s, o que
se verá durante o debate em
_Plenário
da
matéria
recorrida.

E-stão certos .os r_ecorre:nteS de -~ue, reCebidO ó pre--·
sef}te. _recurs-o,
a efe será
dado pr'ovi mentCf, para que o
Plenário reje-ite_ a indigi--e:ãôa emenda, em nome do'
respe_i t_o -ao _Ordenamento Jurídico Na c i o na 1 , _ por obra
de inteira JUSTIÇA!
É exatamente i st.o.

O Sr. Metra -Fflho - Senaócir
Mau r {c i o Corrêa.. permite-me V.
Ex.& um aparte?
·- ·

---•

Novembro de 1990
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O SR. MAURÍCIO CORR~A - Antes
de conceder o aparte a V.
Ex~
- e o farei com o_ maior prazer
-, gostaria apenas de _deixar
bem claro que, se se pudesse
encontrar uma solução que re-

me sentisse ofendido com isso. cerdá.,
do qual foi Relator o
-Absolutamente, Senador_! Es_ta é eminente Senador·Meira Filho,
a _Casa da d1_scussão. é a Casa que,
uti 1 izando a sua prerroda procura de uma soLução, é a gativa decorrente da
relatouniversidade
onde se aprende ria,-·apresentou emenda estabeconstantemente. V. Ex.n e
tan- .. lecendo exatamente essa .inovasolvesse a questão~ sem qu~ ~e to~ out·ros formados em Di r e i to· ção, que v. Ex~ _deseja di seufe~isse o ordenamento
jurldl- são as pessoas ind1._cadas para tláa mals amplamente. Recordeco,
eu eStar i a d_e p 1 eno acor- -discutir e buscar a solução se _que,
naque1a
ocasião. se
do. porque na minha banca. de desse problema.
Na
redação destacou que a
inic·tativa do
advocacia,
durante os anos em -dessa emenda tive a ajuda, a SenadOr Meira Filho se inspique a exerci, estive diante de prática·o a inteligência, a e- rava no·princfpio da
fictio
perplexidades terrfveis.
-1 egãnc:i a
de três _Senad_o_res: o 1 egi s. e "teve, _na pa 1 avra do
Senador Chagas
Rodrigues,
o Senador José PaUlo- Biso1,
a
Tive casos dramáticos de pes- -; l.ustre_ Senador Cid _Sabóia de sustentação para a Emenda Me1soas que não conseguiam regis- ca-rvarno- na ocasião V-.
EXo:. ra Fi lho.
Foi
um deba_te de
trar os seus filhos porque os assistiu, na própria CQmissão, afto rifve1 no âmbito da Cernispais ou eram ignorados ou por- a s. ExA fazer uma ret1f1ca- são de Constituição, Justiça e
que, . 'Sistematicamente,
não ção. uma mudança para melh_or -O Cidadania,
já
que- a materia
permi~iam que o seu
nome ali e também_ do Sena_do_r Jo_sé Paulo -teria
conotação
constasse,
e mesmo porque, em Bisol.
Estou
imensamente sa- terminativa. Se V. Ex 4 se prodeterminadas
circunstâncias. tisfeito_- que V_~ Ex_.a traga à põe a interpor _o recurs-g· .r:-egiaté os impedi mentes no'-: Caso de di seus são a
busca de uma_ 1 uz mental. ·para que o P 1 ena r 1 o se
um homem casado que tem rela- para esse problema.
manife'ste em torno da matéria,
ções com determinada mulher, e
e
já que o próprio Senador
desta relação nasce um filho e
O
SR.
MAURiCIO
CORR~A Me i r a F 1 1 h__o, com _a sua
formaa lei proíbe exatamente que se -Senador Meira Filho,
apenas ção eminentemente democrática,
reconheça, "por certldão, a e- comuniquei
a v. Ex.n,_ pela de- aquiesceD que a matéria viesse
xistência dessa criança.
ferência que me merece, porque a debate neste plenário-, tenho
não gostaria de recorrer de um a impressão de que vamos realEntão são milhares de situa- gesto seu ou de uma_ providên- mente dirimir essa dúvida que,
ções em que aparece a certidão' c_ i a
sua.
O aavogado pode, às neste momento .!--·assa 1 ta o espide nas-cimento com aquela tris- vezes, nem concordar, mas ele rito de V. Ex
e que, no âmbite- afirmação: "pai
ignorado".
quer exaurir a ihstãncfa-, para to da Comissão de ConstituiSe
se pudesse conjurar essa exatamente a matéria _ser dis- ção,
Justiça e Cidadania, encr-ise, estaria de pleno acor- cutida,
e ele' pode Convencer--. Contr-ou .....- a Emenda Me ira F 11 h,o
do-,
mas parece-me,
Senador se ou não. Pode ser, como di s- - guari da quase unânime, foram
Me i r a
Fi l.ho,
esta
não é
a se,
até que eu me co_nvens:a. poucos os votos discrepantessolução.
Porém,
se a matéria Quando falei na sua experien- sa 1 v o --e-ngano, o de V. Ex .a e o
vier para o Senado, como espe- -cia de _rádio, é porque sei que de outro eminente membro desse
ro já reuni as assinaturas ela lhe dá um- universo muito ColegiadO. ~ortanto, vamos esnecessárias - e
aqui.
em um grande do sofrimento, das a- -perar o_ debate neste plenário,
debate claro, em um debate Ju- -gruras populares ...
quando,
certamente, teremos a
ridico, chegarmos à conclusao,
pode ser at-é qUe eu me_curve.
Eu mesmo já ffVe-ul'n-cãsO em partlCipação, saindo da Cadeir::-a
-. r.;>rt:!_Sidencial
para
o
minha casa, e já _disse isso a
p1enarlo, do em1nente PresiMas. até agora, não consegui • V. - _e:x.a ,__ em que a mi (lha em::;..redente Ne 1son carne_i r-o, ·que, em
nos meus parco!!L conhe_ci mentes gada encontrou· -uma--- criança
~elação a esta
temática,
tem
de direito e nas-pesquisas que' perdida na minha quadra .. Nós a
posição
firmada,
uma atuação
fiz,
encontrar
razões sufi- levámos pa-ra o
nosso apartano
Congresso
cientes, condições para acatar menta e
nos ocorreu de 1 igar destacada
e emenda de V. ExA
para o
seu programa.
àquela brasileiro.
época_,_ se n~o me fa 1ha a memóO
SR.
MAURÍCIO
CORRÊA
Ouço o apar'te dõ nobre-Sena- ria. V._ Ex
estava
na Rádio
intendor Meira Filho com o maior' AlvC)r:,ada, ou em out·ra, que não -Agradeço a-v. Ex.a, a
prazer.
me recordo, e v.
Exa
repetiu ção é exatamente esta. de d1rimir
uma dúvida que ainda
várias
vezes a noticia, e daí
O
Mefra Filho- Senador a meia, uma hora, chegavam os pers1ste em minha cabeça.
Maurfcio Corrêa,
v.
Exll.,
ao pais
aflitos
e
recolheram a
Na votação
foram 4 votos a
começar
a trata-r deste- assun- criança.
meu favor, quer dizer, a favor
to, refer1u-se ao rádiO
onde
da
tese
de
que
não era possf~
exerci
_e aihda exérço--â minha
De modO que é, realmente, uma
se~
profissão.
v.
Ex 11
fa 1ou de v f da
mui to profícua, ·
nesse vel; o- restante votou e o
Jutahy
Magalhães se
humanismo. Sem dúVida, 0 rádio campo, que o- Sena-dor Meira Ft- nadar
absteve.
__
é o humanismo em pessoa, é 0 lho teve sempre em Brasília.
humanismo praticado diariamen- Mas o
recu~so
ê éXâtamente
Sr.
Nelson
carneiro
't~, . a todo ~ nstante, porque
0 este: terri o 'co·ndão de av_a l i ar- ~-0
radl o cont 1 nua
sendo 0 ma 1o r mos
_com maiS__ 1argueza _uma -Permite-me V, Ex~ um aparte,
veículo de comuniéação de mas- questão qüe me parece profun- Senador Maurício Corr-êa?
sas do mundo - e não somente da mente sér-i ":..: ..
.
· ___ _
O
SR.
MAURÍCIO
CORR~A
no Brasil. Como
conseqüência,
serve de ressonância das afl 1O
Sr.
Mauro
Benevides - Senador Nelson Carneiro·._ com
11
prazer.
v. Ex 11 - é um
o ma i o r
ções da
socied_ade: universal. -Concede-me V. Ex um aparte,
homem ~á-J?io. e, nesta
m-atéria,
No Bras i 1 , então, nem se fa 1a: Senador ~~~.rí c i o_ C_orrêã?, .
sem · dUVlda nenhuma a palavra
rádio opera
mllagres.
E
o
·v.
Ex~
terá
enorme
ql:'antas · e quantas vezes rece--- · O SR.
MAURÍCIO CORRÊ A - Com de
bl, pelo te-lefone,- mães afl i- muitO p·razer-,
nobre" OSenador i mpo-rtâns;i a.
tas que diziam: "Meira .• como Mauro Benevides.
o
__ Sr_.
Nelson_
carneiro
faço? Eu tenho um filho de pai
iignorado e não posso registrá-O Sr. Mau~ Benevides - Nobre - Senador Mauricio Corrêa,
1o?"
Isso é
uma cliaga
na SenãOOr--MaUrTcib cOrrêa, est i- nicialmente, quero agradecer a
V.
Exa
pelas
referências
feisociedadE:!·
V.
Ex .a._ afnda
há ve presente
à reuniã_o da Ccpouco- e o_utras _tant-aS- vezes missão. de Cónsti_tuição, Justi- tas _a uma prop_9sição de minha
se· dirigiu a mim, dfzendo ça e
C'ídadania quando ali se autor_ i ê;l _que_, .hõj e, se encontra
Que iria recorrer, como se ·eu discutju o Projeto Márcio La- na Comissão-de ConStituição P

an-

sr.

"

1
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Justiça e de Redação da câmara
dos
oeputado5.
Infelizmente
não sei se será votada-:ainda
este ano. serié um-meio de se
dirimir esse grav~ problema, õ
do filho sem pai. sem que figure na sua certidão õ- nome
paterno. V. Ex~ aflora assunto
oue, como disse certa feita V.
Ex~.
não é novidade no Parlamento brasileiro.
Lembro-me,
mais ou menos entre 47 e 50,
eu integrava a .Câmara dos De-

7445

po_de ser votado no si 1ênci o da assegura ao fi 1 ho já agora,
Comissão, s~m-nenh_uma div~1ga- seja ele legft1mo ou ilegftição maior,- quando este e as- mo, na classifiGação antiga, o
sunto Qüe·deve ser debatido em direito a alime~~os desde a
pléháriõ, para que todas as data do seu·nasc1mento. Orepartes interessadas, os estu- curso não é nenhum desprimor à
d1oSos, os jor~~1istas, os_ju- iniciativa do nobre Senador
r1stas, os soc1ologos partlci- Meira Filho. Ao contrário, é
pem
_e
tragam
a
sua até um meio de divulgar a inicontribJ.JiÇãõ. S_ern querer ante- ciativa do i lustre represen-::cTpar--üma:posiÇão, porque não tan:te do Distrito Federal e·
conheço o teor do' projeto a suscitar um debate,
que pode
que V.
Exa se refere e da e- ter âmbit_o nacional, em vez de
e- ser apenas restrito às comisputados, quando ·Ó Deputado Os- . menda_ QUe v. Ex a-- resume, a
car CorrêÇJ., depois--Ministro :a,·. menaa
deve eStar-entrosada- rio sões técnicas do Senado e da
Justiça,
formulou· Lim projeto· pr'oj_eto, QUe_ é mais;_ amplo, po- Câmara. Todas as leis que dino mesmo. senti do\ .. e,
baseado
dendo eu até ace-ita r a emenda zem respeito à famí1 i a deVem
oe ter a ma1.or divulgação, porque
num artigo do saUdo_so jurístª' e não a_ceitar o projeto,
Carlos Alberto ounshee de _A- modo ciúe, não conhe.cendQ a .. i'n- i nt'ér·essarri a todos: aos pobranches,
buscava
i nsp-fração
tegra, préfiro quê ·esse proje- bres, aos ricos~ aos que vivem
no DH·ei"to i tal i ano, que- ~tam to venha ao pl_enário, porque no interior e nas cai'itais. De
terá
ma 1
a 1 gum,
ao modo que 1ouve V. Ex por essa
bém autor_izava a dêsigf\ação de não
pais fictlcios, para Que não contrário,
daremos iniciativa. Tais projetas deconstasse
das Gertid5es de ressonância, PorqUe,
se _for veriam sempre vir a plenário,
nascimento o vácuo sõb_f'e a pa- bõã a
i'déia, se o Plenário o pela sua repercuss_ão sociaL e
ternidade
e
até ·--·sobre a aprOVar,
já os -intereSsados pelo bem- ou ma1 -que podem
maternidade. Então, a criança terão -a notfcia de que pÓdem fazer à família brasileira.
ficaria toda ~-_vida marcada valer-s-e·-qe1e, assim que ·seja (Palmas.')
por.f1_1h9 de pais _ JÇ1_!1_prados·. -a~rovado péla Câm~ra, e os juNão sei
hoje_, confesso a v. r1 ~tas, _os estudiosos podem O
SR.
MAURÍCIO
CORRÊA
Exa. porque os -af_azer_es me têm trazer sua contribUição, coisa - Confesso a V. Exa que. esta
desviado um pouco dos estudos que nã_o seria poSsfvel corri o foi
realmente a finalidade
sobre Direito de Famllia, se projeto aprovado'. na_ ·comí_ssão desse_ recurs.o. Apenas à gUisa
essa discussão _ainda vigora na de CoOStituição, .Justiça e Ci- de informação,
o projeto do
legislação
fta1 iana_·._
ma:s dadaniã e· _que vai para a Co-: Senador.Fernando Henrique Caràquela data vigorava. Impor- missão de Cons_tit_uiçao e .Jus- doso modifica vários artigos
tante é que problema desta na- tiça e de Jieáa_ção__ da Câmara e, do Código C i vi 1. Chel;iluei à Cctureza
seja
t~azido
ao certamente •. seremos todos -sur- missão de Constitui çao, .Just 1plenário. Embora a Constitul- preend-idos com a sanção.pelo ça e de Cidadania e o assunto
ção permita que, obtida a mai- Presidente de República, e com estava sendo debatido. O Senaoria absoluta nas Comissões, o ve_t_o. De modo QUE! há prqje-· dor Leite Chaves o
estava
determi ne_das. Pf9J?OSiçõ~s sejam tos que, embora tenham unani-- relatando. Põr ehvolver modienvi adâ'""' di r.etamehte a outra midade da Comissão, deviam vir ficação no Direito de Família,
casa.
devemos entremear um·
ao plenário, porque_ in- portanto em muitos artigos do
pouco assuntos de 1 nteresse ·. sempre
teressam à coletividade. Louvo Código CiVil,
resolvi pedir
social com assuntos p6lfticos,
a
atitude
de V.
Ex~.
porque vista,
até com ponderações
que constituem a 'diuturnidade
esse recurso,
sem que repre·- para gue não o fizesse. Uma
dos nossos trabalhos, até a sente
qualquer restrição, a questão tão intrincada, que
aridez dos nossos trabalhoS. ·contr1buiçao,
sempre
valiosa e envolve
a
modificação
de
Precisamos endereçar_à socies~nsata do ~oPr~ Senador Meira vários
artigos do Código Cidade, d1vulgar, para que a so- F11ho,
aqui, ambienteVil,pareceu-mejusto pedisse
ciedade participe. Certamente capaz de tera,
manter aquele respal- vista, e assim o fiz. Levei-o
o debate que V.
Ex~
traz ao do, aquela
ressonância,
para casa. comparei
todos os
Plenário determinará a opinião to, que irão interessar a repito- artigos, mas,
com a falta de
de ju~istas~ de estudiosos, das
as pessoas que conhecem tempo, a carênc_i? que temos
que vao op1nar a favor ou
ou' têm menores, em sua dele, em virtude de ter assucontra. Esse movimento é útil alguém
companhia,
sem pai nem mãe no mido_o compromisso de que o
ao Senado. O Senado não pode,
registro
de nascimento. Duran- devolveria na próxima reunião
como a Câmara, debater_
em te a minha
vi~a profis- da Comissão
de Constituição,
plenário apenas as questões sional o que longa
mais me constran- Vustiça e ae Cidadania, fiz um
políticas, económicas. Não! Os ~ia ~ra quando
alguém
aparecia
estudo
superficial.
Pareceu-me
problemas sociais, os problevesperas de se casar, a mo- que projeto de S. Exa é bom.
mas humanos devem vir a este as
·e que vlnha Pode ser até que se encontre,
Plenário.
No mesmo sentido· ça, geralmente,
um remédio,
colocar 0 nas discussões que poderão ser
embora não conheça o teo.r -: _pedir
nome
do
pai
na
sua
de travadas, algo que precise ser
concordo antecipadamente com nascimento. Ela não certidão
queria dar modificado. Pareceu-me um protudo quanto nele está éScrito._ a certidão de nascimento
ao
jeto altamente apropriado. qUe
Hoje mesmo estou _interpondo- um noivo para os editais do casa- exatamente
com o
recurso, com o apoio de ilus- me r: to -onde constava 11 fi 1 ho de texto novo se·harmoniza
d~
Constituição.
tres Colegas, para que venha
desconhecido".
Ninguém Federal.
ao plenário um proj'eto de au- pa1
toria do nobre Senador Fernan-. ryasce se~ pai conhecido, .o pai
e
conhec1do
sempre.
Muitos
ne- O
Sr.
Jutah~
Magalhãesdo Henrique Carooso,
aprovado
essa
paternidade e a Permite-me V. Ex _ um aparte?
pela Comissão de Constituição, gam
Mas sempre há um pai
.Justiça e Cidadania, com--pere- erecusam.
~ma.mãe. Não é dizer que
O SR. MAURÍCIO CORR~A- Pois
cer do Senador Leite Chaves. só ahá mae
e
conheci da,
não! o não, Senador .Jutai'W Maga 1 hães.
Não conheço o projeto nem o pai tamb_ém é~
É preciso acabar
parecer.
L i,_ nos Estados Uniess_a_ hipocrisia de se manO Sr. Jutahy Magalh3es- Não
dos um artigo na Folha de S. com
ter_o
pai
ou
sob
an6- vou entrar no mérito da quesPaulo, de auto_ria do Senador nimo, e a mUlher, cautela,
somente ela
tão, porque não me atreverei a
Fernando
Henrique
Cardos-o,
peia edUcãÇão e pe1à discutir com v, Ex 4 nem çom o
dando um resumo desse projeto. responder
responsab~li.dade
dos
filhos.
nosso
Nelson Car-:
Pelo projeto- creio- se e- Tanto ma1.s quando eSsa neces- neiro a Presidente
este respeito. Na "mT.:
qu'iparam homem e mulher dentro sidade
_.._é tão. urgente,
porque nha posição,
como membro da
e fora do matrimónio,
e não
c
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de

legis no '

analisar
ângulos.

~a

so

me

con---

hipótese, fictio

especffico.

Ao

questão sob dois
votei nem sim nem
1o">.- O concerquestao social,
foi
n~~

não. Um dos

nente à

prat i cafl'lente

ân~u

aqui_

abordado

pelo Senador Nelson Carneiro~
ve~es, há uma preocupaçao por nao se ver o nome do
pai na certidão, e a filha poder ser prejudicada no seu futuro,
ou, pelo menos; sentir~
M~itas

se

envergonhada,

diminuída

numa socieda9e à qual irá pe~
tencer atraves do casamento.

Talvez

a

SOciedade

tenha-se

modificado muito daquele tempo
para cá e , não exista tanto
preconceito, mas, como·o fato
persiste,
senti a necessidade
de encontrar uma solução.
Fiquei preocupado com a hipótese
levantada pela emenda, a de se
inventar _um nome no momento do
registro, nome que pode pertencer a alguém vivo, daí decorrer sérios problemas,
não
só de se ter que provar qúe·
não é o pa1
como também,
no
caso 'Oe herança,
de cessão,
podem-se
criaç
problemas
involuntários.
E lógico que a
intenção da invenção do nome
não será essa,
mas se pode
criar esse problema. Como fique_ na dúvida entre o aspecto
social e o legal,
abstive-me.
v. Ex 4 tem -toda razão em t~azer
o
problema
para
o
Plenário,
pois aqui
se dará
margem a que - os qUe ficamos
em dúvida no momento - tenhamos oportunidade de ouvir os
debates,
de estudar mais a
questão, nos enfronharmos mais
no problema,
para darmos o
nosso voto.
Esta,
ã
opinião
que queria colocar neste momento, explicando por que me
abstive.
Não tinha condições
de decidir naquele instante a
respeito do que era melhor: se
esquecer o aspecto soc·1 a 1 ou
fixar-me no aspecto jurídico
exclusivamente.

Sena'dor Nelson_ Carneiro. concordo e.m __ _g_ênero.
número
e
grau.
E voz experiente de um
Parlamentar vitor1os0 nessas
grandes causas envolvendo a
mulher! envolvendo b cidadão,
envolvef!dO a famil,ia brasileira, e t1rando da le~islação os
preconceitos que nao deveriam
ex 1 s ti !: na soc;_i edãde e,
como
tal, nao deveriam ser absorv1_dos pe1a lei. A vida do Senador Nelson Carneiro foi sempre
um exemplo da maior combativi-dade não apenas em favor da
mulher.
como muitos pensam,
como em favor do cidadão brasileiro, em favor· da pessoa
humana.
da
pessoa_ natural.
ouvi o--aparte do senador Jutahy a Maga l hãs. ·ouero dfzer a s.
Ex que seus· reçe 1 os são 1mportantes,
mas não -têm Como
ocortêr, pela solução encontrada na Comis$ãó de Constitui_çãç, Jus~iÇ_?: e· Cidadanfa.
Isso e_ como a legitimação adotiva. na forma do_anti~o Código de Me_nores, í sto e, há um
processo judicia]_ onde fica
contaqa toda a hiStória;"--fica
tudo processado, para justificar aguele nome. Não é uma co~
locaçao irrespon~ável, é apenas uma ficção
jurídica que
autoriza o juiz a formar o
processo administrativO e a
deferir o pedido, para evitar
a humilhação de que alguém apareça com o espaço relativo
ao nome do pai vazio no registro Qe nascimento, ou com aquela expres-são deprimente, já
banida,
"pai
descon_h~cido".
Isso era terrível. Então, Se_nador; __ J~tahy Maga 1 hães. o seu
rece1o e m~ito bem fundamentado, tanto é ·que no projéto orig1na1 já está resolv1do esse
problema. Não ____ há __ como Criar
essa dúvida, porque no primeiro exame que .se fizer do assunto existirá uma conSulta ·do
ca\tório _çompetente, logo, do
Ju1zado de Menores, e no proce~so estará di to.
que a
lei
fol usada exatamente para esse
fim.·. Não
quero
alongai---me
mai~.
Inclusive assinef o recurso do S~nador Maurício-Cor-~~q, -~em cçmco r da _r com e 1 e, no
merlto, mas concordo .Como desejo democrático d.e di"Scutir a
matéria, por isso o assinei.
f
Ê
O SR .. MAUR CIO
CORR A - Agra4
deço a V. Ex
Realmente quando fui colhe.r a
sua assinatura, a manifestação
de V. Ex.a foi ex.atamente esta.
- "
- -É um debate sobre um tema pclêmico que desejamos realizar.
Tomara que o Senador Metra Filho tenha razão, e não eu.
Se
alcançarmos o deside~ato, quer
dizer, se permitirmos que se
faça o
registro dessa forma.
estará equacionado um grande
problema bras1lei"'o. Continuo
com -_as . minhas dúvidas.
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QIJ!=!'m ganhe com isso ___seja-ª' sociedade brasisleira.

O SR.

dúvida.

O

MAURÍCIO

Sr.

Nelson

CORR~A

Carneiro-

Perm1te~me V. Exa mais ·um
parte, nobre Senador?_

O

Sem•
a-

SR. MAURÍCIO CORRÊA - Ouço

o Senador ___ Nel son Carne i r o.

O Sr. Ne 1son Carneiro - Nobr.e
Senador, V. Ex~ referiu-se ao
projeto Fernando_ Henrique Cardoso, do qua 1 apenas tenho n-o~
t1"cia,
porque li _o texto original de duas advogadaS paulistas, que foram, a base desse
J?roj e to. Penso _.que· dess_e ,__pso_Jeto- e esta e uma das mlhhas
preocupações- retirou~se um
dispositivo que figura no: Es..:
tatuto Civ11 da Mulher Casada,
que é dã maior import~ncía.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA

- A Lei
de autoria de v.
me vali em dezenas
de
oportunidades
como
advogado.
n~4.121,
Ex~.
dela

ESsa
O Sr. Nelson Carnei-ro
lei é de minha autoria, com. a
col aboraç_ão
de_. ___ i 1 u~tres
senhoraS!, .

o sr. Cid SabÓia de CarValho
Permita-me
contraapartear, nobre Senador. A Lei_
n~ 4 . 1 21 ,
dê a_utor·i a de v.
~xA, levou urna abertura enorme
a ...soei edade bras_ i l.ei ra.!
Parabens por ela! Parabéns histórico,
porque esses parabéns
s~~ devidos
a V. Ex~ desde a
da1:a da 1 e i : 1"964.
n

2 Sr.
Nelson Carneiro 4.121, de 1962 e

A Lei
neste
jUstiÇa -,. etJ a-'

f!lO'!'ento faço
1n1ciei em 1950, na Câmara dos
Deputados,
no Estatuto Civil
da Mulher Casada. Tev~-um bri1 hante pare·cer do entãO Deputado Plíni9 Barreto,
e,- veja
V. ~Ex , soo nome justifica a
aureola que o marcou. Vindo-ao
?enado, aqui encontrou um pro_O
SR.
MAURÍCIO
CORR~A J ~to poster i ar:-· ao meu, e- temReiordo-me muito bem quando v.
bem da maior relevância de
Ex se absteve.
_
autoria do Senador Mozart 'Lago,
que tinha sido inspiração
Aproveito a oportunidade para
de dyas feministas: a s~A Romv
dizer o respeito que tenho às·
Mede1ros da Fonseca e a Dr~
posturas assumidas pelo senàOrmi nda Bastos, mas _o projeto
dgr Jutahy Ma_ga1_hães- iempre
fi9ou
muitos anos no Senado. o
sao conscenc1osas. S. Ex propr1~eiro·relator, gue foi
Ãtcura sempre pautar a sua· ação
til1o Viyacqua, nao deu o paparlamentar no descer ti no de.
recer
f1nal,
pois
morreu
homem público e de. seriedade
antes.
Por sorte,
a_"r:edação
que a mim me comovem.
coube a Mi 1 ton Campos,- e o
texto aprovado pelo Senado era
o
sr.
Cid
Sab6ia
de
a soma do meu_ projeto _com 0
Carvalho- Permite-me v.
ExA
Projeto _Mozart Lago. Aprovado
um aparte?
no ~en~do, o texto foi remetido a Camara dos Deputados. onO SR. MAURÍCIO CORRÊA - Ouço
de,
aprova9o_po~
unanimidade,
o aparte do nobre Senador Cid
sem restn çao. trans_formou-se
Sabóia de Carvalho.
_
na Lei .nii-__ 1.·_ 121. Nessa Lei
n~
ex1 ste a
reserva dos·
de . o sr. Me1 ra ·Fi. lho - ··se~ador 4. 121,
O
Sr.
Cid
Sab6ia
pens
pela
mulher,
dos
bens
qu~
do_
Maurício
Corr.êa,'
tomara
que
Carvalho - Ouvi o aparte
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Clica não tem tldO um8 ~sses.::·sana correta para orien_~á-1o
naquiio
que sua Exce1enc;a
deve s_egu; r em termos de cumprimento
do
texto
constitucional. Lamento_ provir a Plenário, 'inclusive para fundãmente que-- essas v i o 1 açõe?
0
SR.
MAURÍCIO
CORRÊA
ocorrendo
com
termos oportunidade de editar estej_ am
Parece-me que está assegurado, alguma coisa-para evitar tan- ff··e--quênc i a.
acredito que sim...
· tas
1eis
sobre
o
mesmo
o Presidente da República,_ na
o Sr. Nelson carneiro - Ao assunto.
data de hoje, Pode ·ser enyolmenos no texto inicial não vi. .sr. Presidente, srs. s~nado vido em crjme de· respon5i:at?l1iserá' oportuno: que no Projeto. res, pedíndo a
deferênc1a da dade· o'Presidente da Repub1iFernando Henrique Cardoso ~e paciência_ de v. Exa, eu gosta- ca Pode_rá _ser obj e to de p_roreso 1 vam outros pr-ob 1emas. Ho- ria de indagar - e l~men!o qu: cesso
-:por
c r i me
de
je por exemplo·; pelo ·texto o senador Ney Maranhao nao es
re-Spons."abi 1 ~da de.
·
coristitUcjonal j_á tem<?s a pos- tej a
presente. . Senador . qu:
sibilidade de regulamentar a respeito, tem s 1do ~-xtr:emamen
Não far_e_i ___ isso. daí o ap91ó
situação d companheira, bem te cor~eto,
a despe1to da: que dirijo ao Senador Ney _ M?tcomo da mãe S"olteira,
que, suas dec1ara9as p~sições a fa
ranhão. que não ~e_ encontra
desde que viva eóffi os filhos, vor
do
Pres1dente
da presente neste _momen_!o-, _p_orq~e
tem o amparo da lei. Penso qu~ Repúbl-ica. O Senhor Pres~dente o Presfd_ente da _Republ 1ca nao
teríamos que contribuir, ~tra dã Rãpúb1 ica tem cumprl.do a está cumprindo o qué consta ,çja__
vés de emendas, para que essa Consti~uição
Federal? Clêr~ Consti_tL!iç__ã"õ_ ..F~Q~r~<::l.
lei
resolvesse, de logo, ·não gue nãol E provare1. gue _nao.
só a situação da mulher casa- OPortunamente vire~ a tr1buna
De fato, _Sr, Presidente. Srs.
da, já que não é*o ~statuto da do Senado para
senad-ores. quando vo~al'!'çs o
Tazer
yma
Mu 1 her casada -·e o Estatuto análise exatamente de~sas v;o- Capítulo do P_oder J __ud1C1ario.
da Mulher- como também a si- laçóes Que foram prat1cadas.
criamo_s aquela figura qUe pertuação da companheira e da ,mãe
nlitia a indicação-, S'U melhor,
solteira.
Esta
é ?i_ m1nha _QUando o PreS i d~nte ~a 13epg- permiti a as notrleaçoes
numa_
preocupação. Não conhecendo o bl_ i ca encarili nou _ a aprec1 açao vertente maior, num legue que
texto, em virtude de esta~ au- do conQresso Nacional ~ Med~da abrangi a Outras· categorl as.
sente do Pafs, fiz o -recurso, Provisoria n~ 266, o~Jeto de
por ser hoje o último dia. Meu pronunciamento que f1z na sePor 'isso, -hoje, a~uelas vagas
objetivo foi possibilitar o
passada que, talvez pela que se abrem_ nas Cor;:tes e~ qu.e
estudo de emendas que resolvam mana
pertencem
ao MiniSterio Publ i_sua _palidez, não teve a menor
de vez através da regulamen- reper-cussão na imprensa. No co e ao-s advogadõs, essas vatação do texto cons~ i tuci ona-1., meu modo de entender, tr~ta~se gas s·ó podem ser preench_i das.
não apenas a situaçao da mu- de uma das matares violenç1as em primeiro lugar, quando, no
lher casada como a da compa- praticadas
com o exerc1cio caso, a Ordem dos Advogados ou
Ministério Público votem a
nheira, gue deixou de ser anormal do Direito comercial do olista
sêxtupla; votada a lista
quela amas ia para ser a __ mu1 her
Brasil, ehfim, com a consci~n sêxtupl_a,
ela é remetida ao
que se dedica ~_p ___ homem,.. como
ç·i a __ Jurfdi c;:a, que conhéce ma--:- Tribunal onde
se opera a vaga,
se c.asada fosse, e tambem_ da--~ terla da_. mais alta importânquela mãe so1.tei_ra que até há Cia, _a questão da falência, e o -Tribunal reduzirá essa
vaga
para
a
lista
trfplice. O
pouco tempo era apedreJaCa e
Ca - cO"hcord.ata,. Sua Excelência
aconteceu'? Aconteceu aqui.-:
que, agora, a COnStituiçao, ~m
baixou uma medida provisór·ia que
lo que verificávamos nos Goboa hora, amparou, desde que
para- -pr-oteger os ·banqueiros, vernos
pasSados, qüet ~1zer,
viva
criando_ os
próprios
porque cria, através da Medida quando
o Governo tinha dyv!da
filhos. Deste- modo, a vinda
Provisória n.Q. 266, dois graus em nomear
determinado m1n1s~
desse projeto POd! _possipi11de_ credores, estabelece, iclu- tr_o, --e~e procrastinava
a·nome-:
tar não a correçao mas o adls1ve, ·mais um privilégio, que ação ate que determinada
contame_nto, a amp 1 i ação. _ Em ve_~
a própria Lei de Concordata, juntUr-a
polltica
pe!:mi_tiss_~
de fazermos duas leis a resde F'?llência, não define: o que
aquela
·no~eaçao
§e
peito, façamoS uma ·· soménte.
credor que etn contrato e, por- concretizasse.
E1s a raz~o
Daí a minha-iniciativa. Muito
tan:to, poderá_ receber juros pela qual o Senador
Cid .sab61a
obrigado a v. ExA
acima daqueles estipulados na de Carvalho deve. recordar-se
Cons t' i tu 1 ção, que não poQem plenamente disso, que i~pu~e
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Se passar d~ 1 ~%
e agora o
ao President~ da Republlca
precisar da !flinhª assinatLJ_ra~
Procurador-Geral da República mos prazo
para a remessa da
com o· maior prazer.
está. __ af'irmando isso, parece um
lista
una, para que, ap~ovada,
qué êStá aQilizando perante O no caso
pelo
Senado,- haJ~ posAntes de finalizar, devo diPoder .Judic1ário._ para que se
zer· a V. Ex~ que, como advoga-·· respeite o texto const1tucio- se e se invista nas fun~~e:s.
do, quantas e quantas ve~és
n_a1.
De fato, -está no art. '94.
vali-me da Lei n.Q. 4.121 Para
defender o patriffiôn1o de muA despeito disso, o Presiden- parágrafo único:
lheres que eram- espoliadas por te da República baixa uma meseus maridos. Foi estatuto d~ "dida proVisó_ria que estabelenRecebidas as indicações,
que utilizei i~ensament~ como ce, j:5ara prior~fZar os interes.:.
o Tribunal formará iista.
advogado em B_ras í 1 i a .. Po-T'"' I[: ses dOs banqueiros, que se co-tríplice, envíando-a ao_ Poso, sempre admirei V. E~~ ,~ bre aJém d~ taxa de 12% -a:o
-ç:lêr Exe·cut·i vo CjUe, nos vi nagora como Pres'i dente __ da Ca_sé;!-~ ~no.
te
·dias
sub9eqoent~s.
nao agora em que_tive a _opor'
-_escolherá um de_seus_ intetonidade de.convlvec, com honE.\.1_ fndaQar1a se outr_os tf-opeQrarttes para nomeaçãO_, "
ra para mim, com um· __s_enador :qa ções :também não _têm si do dados
estatura de Nelson carneiro,
na -ecrnS1:i._fUição. Hoje vou traEu disse que podetá parecer
pelos se.us conhecimetitos·. pe·1a ze:r-um----:·-"'-s_imples, poderá ser uma questãp pequ~na, um~ que§sua experiência. E j~ dei pro- di-minuto, Poderá ser, digamos. tão menor, mas e uma V1olaçao
va disso quando era Presidente talVéZ .,até insignificante. mas constituC_i_onal taxativa, porda OAB e mesmo mode_sto advoga- é uma viOlação constitucional, que desõe- o di a. 21 _Pe _~gosto
do em Brasil ia. ReCebi os- seUs porque o Pres fdente da Repú- de 1990. b --superlor Tr1bunal
sejam produto do traba 1 ho da
"
1 à'
mu1her,
diferencido
eo
do projetos de lei e os 1eve 1.
a
OAS,
antes
de
saber
que
um
d
marido. Não vi esse mesmo.dis~
potivo no pr.o~eto das."duas ad- poder i a tornar-me_ Senador·
vogadas pau11stas, e esta é.~
Deste modo, Cõnsi·dero·- extrerazão da minha preocupação·mamente-correto essa matéria
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Justi~

encaminhou

ao

Palácio do Planalto a
indicação de três juristas para a-

quela Corte;

vale

dizer,

do
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da presidência, que é ocu- A situação da pecuária ceapadB pelo Sr. Nelson Car-· rense, por sua vez, de modo
nefro, Pf'esidente.
especial,
é
mais
que
dramática. As pa_stagens, que
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- tiveram -pequeno crescimento,

matá-grossense Evandro Ferreira de Viana Bandeira, do baia-· neiro) -COncedo a palavra
no Francisco Peçahha Marti·ns e

do mineiro Sigismundo Gontijo
soares. Esse ofício foi levado
ao Palácio do Planalto no dia
21 de agosto, foi recebido lá
no dia 21 de agosto por Rosan~
Texman
parece que o nome e
e~te, está de próprio punhor

Portanto, Sr- Presidente, es-

tamos diante de

uma

violação

constitucional. A Constituiyão
determina que o Presidente lndique, enfim, remeta à apreciação do Senado. no caso,

porque as nomeações do Superior Tribunal de Justiça têm
ser votadas p~lo Senado,
em vinte dias.
ja passaram_
mais d& três meses e o Presidente
d~
República
não
indicou. C um desprezo à Constituição Federal.
Embora não
seja assunto de 1mportãnc1a
nacional, mas é assunto de importância para o funcionamento.
do
mecanismo
do
Poder
vudiciário.
e está violando a
constituição Federal o Senhor
Presidente da República. que
não tem cumpri do,
como j ur.ou
cumprir. defender e honrar a
constituição Federal.

que

ao em virtude do inverno. escasso
Sabóia de e esparso.
estão em vias de
desaparecer, sob o sol
inclemente de um forte verão. Os
O SR. CID SABÓIA DE CARVA- criadores que não dispõe de
LHO (PMDB - CE. Pronuncia o silos- e os que têm silos são
seguinte discurso.)- Sr. Pre- em número muito reduzido sidente, Srs. Senadores. tenho quase têm mais ração volumosa
vindo à
tribuna,
sempre que para alimentar as reses, sendo
preciso, em defesa de soluções obrigados a mantê-las com ra-.
atfnentes ao Nordeste brasi- ções protéicas, cçmp\adas por
leiro, sOluções inadiáveis.
preços
e1evad1Ss1mos
no
Centro-Su1 e Norte do Pafs.
Recebo,
da Federação das Associações do Comércio,
IhdúsComo se sabe, a produção de
tria e Agropecuária do Ceará, algodão em nosso estado caiu a
um documento que me é fOrneci- níveis
.
irrelevantes,
do pelo Presidente em exercí- admitindo-se,
na melhor das
cio, Elias Leite Fernandes. S. hipóteses,
a obtenção de 10
s.a _ manda me dizer, a fim de milhões de arobas colhidas em
qUé-eU furidãmente a palavra de pa~tes da zona n~rte do c~ará.
agora
que
o
. conselho onde os algodoe1ros arboreos
Monetário Nacional expediu a não
sofr.eram
ataques
do
Resolução n~ 1 .735, de 24 de bicudo, No resto do .Estado,-- a
setembro do
corrente
ano, prod~ção do herbáce9 é infima,
proibindo a realização de ope- em razão do que a torta de alrações de crédito de custeio godão será irrisória e de cuspecuário,
investimentos e co- to altíssimo para alimentação
mercia1iz~ção de
produtos do do gado. Em tais condições, o
setor prtroário.
criador terá de comprar farinha de babaçu no· Maranhão.de
Essa dãcisão, SrS. senadores, Alexandre Costa, e soja de alse mantida, causará serifssi- guns estados do Sul. para commos
obstáculos ao Nordeste porem a ração destinada a seus
brasileiro, para a preparação rebanhos.
do terreno, v.1sando aos plant1os no próximo ano, -colheita
Se o Gverno, nesta hora difíe
comercialização de Caju, cil, iped1r a contratação de
fornecimento de rações aos re- empréstimos, o plantel de gado
banhos bovinos, caprinos e o- do Ceará, já profundamente revinos. às aves, à aquisição de duzido pela seca. sofrerá nova
1mp1ementos agrícolas. criando queda, por falta de recurso
uma
Situação
altamente protéico _em sua alimentação. A
desfavorável
ao desempenho Qa utilização das rações produziagropecuária e indústrias vtn-· das por indústrias em outros
cu 1 adas ao set_or. como vou estados é carfssima, seJa para
explt car.
qual for o tipo ·de animal.
nobre Senador
Carvarno.

Cid

Ficam aqui
estas palavras,
esperando que a
Liderança do
Governo no Senado providencie,
realmente. esse suprimento. Do
contrário, haverá condições de
enquadrar o Presidente da República em crime de responsabilidade- a Constituição é
clara:
incorre em crime de
responsabilidade quem não cumpre a ConStituição, quer di-zer. referindo-se ao· Pres i dente da República. como Sua Excelência não cumpriu a ConstiEstamos exatamente, Sr. Pretuição,
está cometendo exatamente
um
crime
de sidente, na época da colheita
do caju, que exige grande conresponsabilidade.
tingente de mão-de-obra,
pois
. Fica
aqui. pOrtanto, esta esse serviço não se processa
por
máquinas,
e
sim
através
de
advertência.
peSsoas
afeftas
a
esse
trabalho.
É
um
serviço
com
o
Era o que·tfnha a dizer, sr.
braço humano, com o ser humaPresidente. (Muito beml)
no, portanto. o nümero de co~
de caju atinge a miDurante o dfscuT'so do lhedores
lhares e milhares de braços,
sr. Mau,. f c i o -coPrêa. o s,.. exigindo
pagamento salarial
Pompeu
de
ssousa,
3Q
semana, o que requer um
·Secf'etário, deixa a cadeif'a por
cap1tal de giro elevado para
da
presidência, que -é ocu- custeio.Essa colheita
não
pada pelo Sr.
Alexandre pode sofrer
-pois ·a
Costa, 2" Vice-PT'esidente. casanh~ que se del·ongas,
apanha do chão,
o pedúnculo cai ao so-_
Duf'ante o discursO do Sr. quando
lo,
não·
pode
permanecer
Maurfcfo Gor,.êa, o Sr. Ale- por muito tempo, sob pena ali
de
xandre
Costa.
2" v f c e- ·
Os cajuicultores
Presidente., deixa a cadeira estraga~-se.
preci_sam,
urgentemente,
de
fida
presidência. que é ocupois a despesa
pada pelo Sr. Pompeu de nanciamento,
com e~se. serviço é muito alta, .
Sousa, 3g Secf'etárfo.
sendo di fíci 1 atendê--la apenas
com
recursos
Próprios das
Duf'ante o dfSCUT'SO do
empresas.
o finan;..Mau,.fcio Corrêa, o ST'. Pom- ciamento éPortanto.altamente .necessápeu
de
Sousa,
3f2 rio.
-Secretário, deixa a cadeff'a_

sr.

A
avtcultura
também
não
poderá prescindir de financiamenta, pois a produção do milho de nosso estado, e do Nordeste em geral, foi insignif1cante, obrigando a
1mportaç5o
desse cereal de estados do Sul
e do exterior. A soja também
terá de ser comprada no Su1,
sendo que todas essas compras
serão gravadas por majorações
de fretes,
determinadas por
aumento do preço do petróleo.
sem financiamento, a avicu1tura, que está desempenhando
papel
relevante na dieta do
povo·, em·virtude de ·ser a carne de frango mais barata do
que a de gado, de o fran~o ser
mais barato do que o pe1xe, a
avicultura sofrerá um
rude
golpe,
forçada ·a diminuir a
aquisição de matrizes, a produção de frangos, pintos e ovos,
em prejuízo de
nossa
população . .t
A agricuTtura está na_ éPoca
de _preparação dos
terrenos
para as plantações a serem
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feitas no próximo ano, de
es- a
tese de que nós deveríamos púb 1 i co, que davam. aqUi o • ~s-tocamento e aração l~ve com o t~r_ -~_ma preqcupação ma i·or
no forço da_ sv_a___:inteligência e
uso de animais, compr2 de bom- Cqngresso com a nossa imagem que, talvez. p_or isso,_ não tebas
a diesel, onde não houver em· relação ao público. Nada nham cons_egui do se ree 1 eger,
energia, e eletrobombas,
para pfor do: que quando surge pe- porque não -_estavam 1 á _gazetesupri r eventua 1 i rregul a· r idade _ran'te o_. público um plenário ando.,
para est~r lá presente,
climática.
vazio; nada_pior Çõ que quando fazendo ·a política do toma-lá-~.
va-1 álguma imagem de Que o se...: dá-"cá.·
A comercializaç?o da _castanha nado e a Câmara não trabalham;
de caJu, já em aridamente'· tam- nada pior do que quando-pasSam
Então, cOmo ·eu êrit1co isso,
bém exige grandeS -dispêlidioS, a
imagem de que nós-aqui nos eu vim. aqui para ·dar .Urri dàdo,
de modo que o
financiamento preoCupamos apenas com os nos- sr._ Pr'~sic;iente_,_ e_leVado,_ por
rura 1
é
abs_o-1 utamentE;l so. subsíd~os.
..
uma no.t1cia que 1 i num relat.6-_
indispensável, para que não se
·rio re.serVado.• de parlamentaHoje mésmo·-- 1 i
uma nota num res que querem· fazer uma audiperca parca 1 ç. cons 1 qeráye_ 1_ ~a
safra.
jornãl do ·meu estado,
dizendo tarJa .r:!o Co.ngress.o, e f.a·ra _que.
que
ti'nhamos nos outorgado um BS% das nossas ver.bas_ nO ·sen~Temos ciência de que o Góver- aumento de oitenta e
tantos óo,
·são _pára- pagamento- Qe
no está e~eçl,ltando uma~poli~i- pbr'· çento. Estou eStrãnhando-·,- pessoal .. Agor-a, Sr.
Presiden_ca monetar1a apertada, para pOrqUe não r~éebi esSe aumento te, se. e~quecem_"de d_ iz~_r ,qu_e
evitar
excesso
de
1 i qui dez,· e· vou ter que cobrar ·de alguém nos .
noss:os ·
re.cursos
mas
o Governo tem condição de e; até o momento,
não recebi orçamentári-os-,·
da
ordeffi óé
apurar que. em uma região pO- nà.da;· pelo contrário, estamos v~nte _ bi"lh5es- de cruzeiros,
bre
como .o Nprdeste, ora sob com os nossos sUbsi'dios (;Jrati- send_o quatorze bilhÕes- estou
uma seca que cauSou queda ·ver- camertte congelados, juntamente dizendo em númer.os_ redondos
-.
t1ca1 das Colhei tas e desfrute com o
funct_onal ismo,
desde para o· Senado, quatro bilhões
de rebanhos, prec-iSa de muito fevereiro,
··e trezentos par a Gráfica e
pouco_
dinh8fro
no
sefor
dois bilhões para o Prodasen,
primário e na a9rolnâ0sti-ia
Sr. Pres,i_dEmte, é preciso- e nós 1;en:tos _pÇlra apl'icação em
em comparação- com as somas e;.. a~ho _que, em ·rel aç·ão a isso te- _cus'teiq; bené"f i' c i o,
·a-1 go · ·em
xigidas pelo Centro-:-Su1 -, re- mos respõnsabfli.dade --que Ta- torno de um bi"lhão e
Quzentos
presentando um Percentual 1h- Ç?mos fgrça Para não- merecer- milhões de crUzeiros.._ · ·
fi mo na expansão de
1 "iquidez mos_ cr1t1cç;~.s _muitas vezes in'insusceptível
de preijudicar·o fUndadas;· mas~.
algumas.
com
Tenho aqui uma folha do _orçacombate do Gover,no ~-inflação. fundamento._ E uma das críticas mente do BancO-· .Central, só pár
é esSa.:
f1 co- triste quando auxílio-refefÇão,
do
Banco
Por
isso,
Sr. Presidente, é ouço -·falar em·esforço concen-:- Central,
temos -um- bilhão e
que ped1 a palavra a
V.
Exll,
t!""ado: esforço concentrado de .treze_·
milhões.
quase t8nto
para requerer ao Governo Fede- 2.- -·-3 dfas_ no mês 1 quando o es;.. quar~to o _Senado
-tem_ para
ra1, de imediato,
um reexáme· ·torço~_ concentrado deve ser de custeio. EsQ.L!E!Cem de dizer que
dessa
qu_estão.
O
Conselho segUnda a sext?;-féira, durante todo o orçame_nt.o do .Senado reMonetário Nacional errou ~u"ito o mês jnteiro. _o. trabalhador 'PreSenta ·o-.17%--do--ó_rÇSmé~t.O"aa
ao
expedi r
a Reso 1uçãô n.12. executa suas tarefas_ de segun- Repúb1 i ca. Com todas. as .mordó1 .735, de 24 de setembro oo da a sábado e não pode aceitar mias,
todos os subsi'dios, tocorrente ano.
Essa proibição· Ql;IE:~_1'_16~. aqui. façamos esforço dos c;>s ~ltos investimentos dÕs
da realização de operações de concelitrado terça,
quarta e funclonarios_ des.t·a_.Casa, ·o or:...
crédito de _c~steio pecuário_, qUinta-feira,
numa semana, em çamento_ do S.enado -._representa
1 nvest i men_to e .c. ame rei a 1 i zação um mês. ~
apenas
O, 77% do· Orçamento da
d~ p~odutos do setor primaria,
Uni~o. Isso não impede que r~nao e uma medida recomendável,
Muitas vezes
o.exercfcio da t1f1quemos aquilo que esteja
nem deve persistir.
cidadania é . . esquecido, E quan.:. ~rrado. N.um.a a_utoçrft..ica nada
do chega a epoca das eleiçõ'es,
1mpede que nos conscientizeEra 'o que t__inha a dizer, Sr.
te_fTIO_s uma enxurrada de votos, mos. nós, parlaméri·far'_es~ a
dar
Presidente, em defesa do ;sta- brancos
e nulos,. fazendO_ re- · mat"s de ·nó.s __ em benefíél·o do
do
do
Ceará_
e
de
seus tornar a es·ta Casa e
à outra' Pa 1 s.
· - ·
produtores. (Muito bem!)
Casa -nesta casa menos, por-,
É pr_écfso. também, qJJe -anoteque a renovação a.qui foi quase
Durante
o discurso do tot_~l , __ na outra_ Casa é que :.;a mçs esses dados, prque,
tamSI". Cfd·Sabóf_a _de__ Ca_,..valho,
renovaçao·foi de 62%-. fazen- be~.
a i nda
no Banco_ Centra·l,
o ST". Nelson carnerro, Pre- do r:_etorna_r, em grande número,
VeJ_O
que
na_
rubrica
nassistência
e previdênciab
si dente, defx.a _a_ cadeil"a- da agu~l_es·que- dão margem à
crfpl"esidência,
que é ocupada t1ca.- aqueles _QUe
aqui
não çonsta o total de 40 .bilhões.
pelo ST". Pompeu
de _So_usa,
vêm, aqueles_ que
vêm n_o ino- ·Etc dobro de toda verba pará 0
3rl SeCI"etáT"ío.
_menta _em que _o Governo precisa Senado.
do·-seu _voto· para algum assunto·
~ram_- ~esSes_ -os dãdo:s que. qu~-
O Sr. l.lutahy Magalhães- sr.
do
interesse exc-lusivo_ do Gose o_s ouvi dos não
Pres-1 dente_, peço a pa 1avra,
ve_rno _e nã_o do
P.a í s ~
a que 165 r_1 a dar,
qUe vêm -em_ troca de algum fossem mouc·os, np que -concerne
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de favor. Esses é que são
tra:z:i- às informações c:o.rretas e mais
Sous·al - ·cõnceao a palavra
a dos
d_e volta às duas Casas_ do completas a resepito do Senado
V. Ex
Congre·s·so. Eu não
fa 1 o
1 sso- e da Câmari:l .Federal ,
por _ causa de v. Ex~. que Sãoe·
O SR. UUTAHY MAGALHÃES (PSDB o apreço que es~a Casa
toda
Todos
deveríamos unir-nos •.
BA.
Pronuncla o
seguinte tem e o exemt:llo que v. E-x4- _dá pe_l o menos -_um grUpo de senadoda
futura
discurso.)
Sr .. Pr.esidente, de t"r:-.abalho, de constância, "de res, - para exigi r
estou encaminhando, •· para ser permanênc;_a à
frente não s6 Me_sa_ co_mpromi ssos mui to .. sérios,
para
que,
no
exercício
CC?ns i dera do como 1 i d,o, - pr_onun- das sessões,
mas
das. comi se lamento Sobre pol í t_i c a ·, ener- s5es,
e
a
fa 1 ta
que V. Ex .A da sua função, ela venha-a' aget1ca do País e princigalmen- fará· a- éSta Casa.
São tantos tender
o_ Re_gimento Interno da
te
sobre
a
s 1 tuaçao
da os ex·e.mplos qu-e eu po-der; a -c· i - C~sa ,_ ma:.cando- a fa 1 ta dos que
Eletrobrás. Mas, como.intróito tar na Câmara.
por exemplo·,
nao estao presentes.
A Mesa
a esse pronunciamento,
quero trabalhadores,
i nte.l; gentes,
deve promover. _uma_.reforma addar um informe, porque tenho capazes; pes·saas que se
i nte- ministrativa que interesse ao
<;~qui constantemente_ levantado
res~~'!:·
.:~~lmente;
pelo bem Senado, para fazer com que o

s·o
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compromisso com· as atividadesfim seJam muito maiores do que
as atividades-meio,
diversa-

mente daquel-e período que passamos
aqui ,
em --- que
as
atiVidades-fim do- Senado
não

interessavam,
e
aperias
ampliou-se a parte física do
Senado, assim como o quadro de
pessoal do.Senado.

Agora é preciso que voltemos
as vistas para as atividadesfim, e para isso é pre-ciso quli1'

tenhamos
recursos.
E
necessário que se defenda no
Orçamento da República recur-_
ses apra esses fins. Temos,
também, que difundir a
verdade, porque, se as crítiCaS.
algumas 'vezes, são
justas,
muitas
e muitas _vezes são
injustas. Podemos fazer compa-

rações, principalmente no fat_o
de que democracia s·em P,:frlanão
existe. Temos qUe
respeita r esta i nst i tu i ção. · _

mento

Se nós próprios_temos obrigação de fazer esta instituição
ser respeitada,
aqueles que
nos criticam devem respeitá-la
mais,
olhando os dados na sua
inteireza, e não pfnçandd apenas a 1 çuns aspectos. Outro assunto me traz à tr_iCuna,
Sr.
Pres1dente,
Srs.
Senadores. Através de inúmeros
pronunciamentos nesta
casa,
enfocamos a necessidade de uma
competente matriz energética
para o Pafs,
tendo em vista
que o problema energético -se
constitui,
há duas décadas
como atualmente, ·a grande crise naci ona 1 .
Desta Tribüffa encarecemoS a
implementação de uma polftica.
energética eficiente e racional, através de maciços investimentos no ·setor, e de outras
medidas correlatas.
Denunciamos que empresas estatais, como a Petrobrás,
o
Sistema
EletrobráS
e
a
Siderbr-ãs estavam seridO forçadas, graças aos seus programas
de investimento e a sua capacidade
de endividamento, à
captação desvairada de divisas
externas
para cobertura de
rombos na balança de pagamentos do Pa f s e que, ao mesmo
tempo; estavam sendo perversamente utilizadas como instrumento
de
polftica
anti
inflacionária, mediante compressão de tarifas e preços de
serviços e bens essenciais.
Constatamos um elemento comum
a todas as grandes estatais
brasileiras: a deterioração da
situação ·económico-financeira
no momento e incertezas para o
futuro quanto à sua situação
1nstLtucional, demaf'ldando revisões no seu papel dentro do
contexto social,
nos ôbjetivos, áreas de atuação e
instrumentos de ação.
-
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lítica tarifária- ao _estabele-..
que a~ tarifas deveriam
perm1t1r a
justa remuneração
do capital, o melhor~~nto e. a
e-Jl!P:ansão dos serviços e ass~
gurar o equilíbrio econômjco e
fi n~·Pic;:e-'i.-ro do concessionário.
'""·
A • 1 e'i
em---.vi gor é a mesma de
antes da nova constituição. ~A
1e·1
(art.
178 do Código de APreliminarmen:te. consi"deremos
os aspectos institucjonãis e a gU.:is) estabelece as competê·nestrutura_ do setor elétrico. · cias da DNAEE.
Estabelece aind~ a lei (árt.
Conforme a Constituição Federal, a prestação dos serviços 180 do Código de Aguasi que o
de energia elétrica é regida DNAEE - fi xará as tarifas, 1 eCQnta .
inúmeras
pelo Governo Federal, que nor- vandd .. em_
na tentativa -de
malmente a delega a entidades variáveis,
conferi r justa remunera_ção ao
concessionárias.
caR1tal
investido pelo setor
As funções normativas e de elétrico.
fiscalização estão a cargo do
Posteriormente,
atravéS de
Ministério da Infra-EstruturaJ
atravês do_DNAEE, que exerce o outras leis e dê aecretos foram,
de
acordocom
o Có.O i go de
papel
de poder concedente da
Águas, fixadas normas a serem
União.
·
-seguidas pelo DNAEE para o' alA coordenação f{~ancei ~à. o- cance dos objet1vos citados.
peracional e do planejamentQ
Eritre.. tai's·--diSpCISitivos está
do setor elétrico é exercida
pela Eletrobrás, empresa de a Lei n~ 5.655, de 20-5-71, a
qual
estabelece em ~eu artigo
economia mista controlada pelo
Governo- Federal,
Ela também 1s;:·que a "remuneração legal do
gere o -_Fundo Federa 1 de E J e- investimento, a ser computada
d_o
s_erviço
do~
trificação, os recursos arre- no cus-to
de serviços
cadados pelo empréstimo com- .concessionários
pulsório sobre o consumo de públicos de-enE;!r!Jia elétrfca,·
energia elétrica e detém o será de 10% a 12%, a critério
controle acionário de seis em- do poder concedente".
presas concess i onár' i as:
E 1 eOcorreram ainda duas alteratronorte,
Chesf,
Furnas
e
ções na polftica tarifária que
El~trosul ,que são empresas suprovocaram
grandes
prtdoras das concessionárias
enca~rega9as
da distribuição repercussões. A p~imeira veio
pelo Decreto-Lei n~
da energ1a aos consumidores em 1974,
finais e que, em sua maioria, 1 .383, com a determinação- da
progressiva
equalização
sao controladas acionariamente
pelos Governos dos estados·em tarifária em todo o território
A segunda, em 1977,
que atuam, e duas distribuido- nacional.
rc;ts (Lig~t e_ Escelsa). Detém, pelo Decreto n~ 79.706, a partir
do
qual
os
ajustes
a1nda, o controle da Nuclen,
empresa coltada para a enge- tarifários a cargo do DNAEE
nharia de usinas termelétri--- ficaram condicionados à prévia
cas,
particularmente
as aprovação do ministro da área
económica. Houve, de fato. com
nucleares.
tal posicionamento do Governo
Na revista SãO Paulo- Eryer- Federa
1 ,
uma mudança na pol fgia,
editada pela Cesp, nume- tica tarifária,
vez que
ro 53, de junhO de 1989, foi e·l a passou a ser uma
a
publicado artigo
denominado serviçO .de outra instrumento
po1ftica: a
"Polftica de Preços de Energia polftica
de
combate
à
Elétrica no Bras i 1 ", de auto- inflação.
resultado
o
ria de César Ro_land e Miranda ONAEE ficou,Como
de
fato,
impedido
Franco, que analisa a polftica de seguir a polftica 1e~al, ou
de preços de enerr;,.;i a e 1étr i ca· seja, aque-la que 1 he possibipraticada sob _tr:-e_s ângulos:
litaria atingjr seus objetipol ftica ta ri fáriã-.
poi ftica vos,
ou seja, serviço adequatributária _e pol ftica ideal.
do, tarifas razoáveis e garanQuantO à Polftica tarifária, .. ti r a estabilidade financeira
devem ser feitas algumas ob- das empresas.
servações importantes.
A terceira alteração na po,-íA Constituição estabelece que
tarifária ocorreu a par-compete à União explorar, di- tica
~ 1 r d~· ."1 982, com a progressiva
retamente ou mediante autori- 1nfluencia
do conhecimento dos
zação, concessão ou permissão
marginais na fixação
os serviços de energia ele.tri- custos
das tarifas, buscando-se- com
ca (art. -:.21) e deixa por conta a aplicação dos nfveis- limitada 1e1 __ diSPC\r sobre a pol ftica dos pela polftica de combate à
tarifária (art. 175)_,
infl~ção
e pelo principio do
pelo custo -uma aproA___ constituição ant_erior avan- serviço
çpm
a
estrutura;
çava um pouco ~m termos de po- ?:_1_maçao
Neste pronunciamento estaremos prinCfpalmente abordando a
situação do setor elétrico nacional, diagnosti.cimdo os seus
principais problemas e formulando inQmeras sugestões aos
Exm~s
Srs. Ministros da área
económica e de infra-estrutura
do_Pais.
·
-·

ce~
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tarifária em

custos

função

mar~inais.

daqueles

Quanto à política tributária,
a Constituição anterior estabelecia (art. 21) como competência da União instituir im-

posto sobre "produção, importação, circulação,
distribuição o_u consumo de 1ubr f fi can-

tes e combustíveis liquidas e
gasosos
e
de
energia
elétrica"

Ainda de acordo com a Constitu-ição anterior, a lei federal
criou o Imposto Único sobré
Energia Elétrica (assim como
sobre
combustívei~-~
e
lubrificantes), o ~ual deixou
de existir em face da entra~a
em vigor da nova ConstitÚição,
que passou a atribuir aos estados e municípios

tências em

qu~~tão~

a-s

Compe-

A
nova Constituição (art~
148) mantém a permissão à
União,
já dada pela Constituição anterior (art.
21 ),
para
instituir, mediante lei complementar,
emprést 1 mos
compulsórios.
As
condições
constitucionais possibilitam a
continuidade da cobrança de
empréstimo compulsório em favor da Eletrobrás.
Como política ideal o autor
recomenda uma discussão ampla
e com profundi d_ade na busca da
formulação de POlítica de preços para a energia elétric~.
englobando política tarifária
e política tributária.

da
tari.fa
disfarçado.

como

imposto

É sobejamente Sabido que o
setor elétrico enfrenta sérios
problemas f!n21ncei_ros·. __

Estima-se que o Tesouro Na~
cional, em 1990, terá que fazer um aperte de recursos da
ordem de Cr$ 412 bilhões, a
preços de maio deste ano, para
que o Grupo Eletrobrás consiga
manter-se em operação. O item
"investimentf)" corresponde a
Cr$ 98,5 bilhões, ou 11% do
total de dispêndios --previstos
para 1990. O nível de investi-mentos está sendo restringido
pelos compromissos referentes
ao serviço da divida vincenda
e vencida referentes aos Avisos MF 10 e s~cedâneos, pela
dificuldade de elevar o valor
real das tarifas e pela incompressibilidade das demais despesas, pelo menos em curto
prazo.
No tocante à receita do Grupo
Eletrobrás para 1990, estimase que os recursos tarifários
atingirão Cr$ 354 bilhões, ou
39%
do
total de recursos
necessários para fazer face
aos dispêndios comprometidos.
o aparte de r_e:cursos -do T_~souro, a 1 cançando 4_8% do to ta 1
das
receitas
do
gGrupo,
justifica-se
em_ cqmpensação
pelos baixos nfveis tarifários
praticados na última década.

Novembro de 1990

7451

í989,
el~vado débito com tais
emPresas. ·o seu passivo circulante de NCz$ 112,4 bilhões
correspondia a 23% do total de
ati vos._

oeritf-Q- -do -Cõntex_tO cle- r-ecup-eração das tarifas iniciada em
março de 1R9Q, surgem ~como
prioridades a regularizaçao do
passivo
circulante
ve_ncido
(empréstimos -~ for::n~cectores,
compra de óleo combustível da
Petrobrás e de e energia da
Itaipu Binacional) e a retomada do programa de investimentos' em r i tmo compa t í ve 1 com os
recursOs efetivamente asseguFados pãra--sua -execução.
As empresas concessionárias
ene~gia elétrica,
por sua
vez, no âmbito estadual, amargam um_crescente. proçes~o ~de
endividamento e quase insol~
vência, à mercê da desastrosa
pol ft i ca
de
çtefasag_em
tarifária.
de

A
Lei nll 5 655, de 2-o=-5-71,
no s_eu art. _1_~_.__çietermiD~ que
a remunerçaão legal das empresas concesslónárias_de ~negia
eJétrica, a título-_de retorno
do_ investimen:to e de manuten::ção do equilíbrio económicofinanceir-o ·ctas empresas, será
de 1 O% a 12% ao ano_. Entretan-to, desde 1976, a remunerÇJ._ção
rea 1 _das concess 1 onár f as se
vem dando num nível bem inferior ao estabelecido em lei,
conforme se percebe nos seguintes dados; _

No que se refere ao endividamento externo do setor elétrí1978,
Entre outros aspectos, sugere co, hõta-se que, principalmen7,62%;
1979,
7 ,17%;
sejam
considerados
na · te no Governo Fi gue i .redo, o
1980.
6,47%;
1981' - 7,93%;
discussão:
segment-Q esta ta 1 pass-ou a ser
1982.
6,49%:
198a,
4_._6_1%;
1984,
5,96%":·
utilizado como instrumento de
1985,
5,77%;
1986, 4 ~ 0_2;'..
.importância dos preços captação de recursos externo~.
dos "energéticos o· como es- no esquema de operação casada:
timulo para se an:::ançar -de- para cada dólar emprestado,
Tendo - em vl_Sta qUe a reCeí ta
terminada matriz energéti- obrigava-se a empresa a impor- operacional const1tuf a maior
ca;
tar outro tanto de equipamenfonte de re_cursos do' setor, a
to. muitas vezes em completo manyt~nção
de,
níveis
1mportânci a·_ de a -;:ar 1 fa descompasso com o ritmo de 1mtar1fa_r1os compat1ve1s com o
ser estfmulo à redução dos plantãção dp projeto e em de- . custo dos serviçOs é essenciãl
custos da produção e de trimento da produção _nacj_onal
para seu_ adequado desempenho,
do mesmo tipo de equipamento.
distribuição de energia;
ao lado de um contfnuo_- esforço
em busca da __ efi_çiênc1a_ de_seus
O resultado af está:· o endinecessidade de se utiprocedimentos _e otimização das
lizar cada vez mais racio- vidamento externo do setor e- su_as t ns ta 1ações . _A prática
nalmente
a
energia 1étrico está ao rédor de US$ permanente de tarifas real is(importância da conservação 30 bilhões, representa~do cer- tas também const 1 t_u_t_ _1 mportane
da
proteção ao meio .ca de 25% da dívida externa te fator de racionalização do
brasileira.
ambiente);
lado
do mercado,
induzindo
maior eficiênc1a na _utilização
Para
1
el
amante
ao
endi
vi
damen-da
energia
consumida.
necessidade de s.er ampliada a oferta de energi~: to externo, o endividamento
interno completa o quadro deConsiderando a demonstração
- n~cessidade do preço da primente de descapitalização consolidada do resultado do
energ1a representar estfmu- que compromete a receita ope- Grupo _Eletrobrâs para 1989,
racional do setor.
lo à conservação;
observe-se que sua receita operacional perfaz NC$ 11,9 biVerificando r- Situação econó- lh§es. ao passo que suas des-necessidade de a"tarifa
do
grupo, pesas operacionais montam em
representar estímulo a in- mico-financeira
vestimentos em produção e · constata-se Que, mesmo com o HNCx$ 28,2 bilhões. evidendistribuição de energia e- esforço de contenção de obras, ciando
um-- desequilíbrio
létr1ca; e
ainda assjm, _tnclustve pela estrutural. Das operáção do
gradualidade
imposta
pelos grupo resulta.. um prejuízo openecessidade de não se compromissos contratuais com racl o na 1 anua 1 _qe NC$ __ 7, 8 b iconfundir tarifa com impos- fornecedores· de materiais e hl?e~ em 198ft, O resl,ll tad_o po-,
de serviços. o Sltlvo do e>fercfcfo
to, cons 1derandb-se os-__1n- prestadoras
(lucro·)convenientes da utilização grupo apresentava, em fins· de deveu-se à ·reavalização de a:

74:5"2

Novembro~

1990

tivos e passivos, rião correspendendo à realidade operacionãl da empresa, no ano de mais
baixo nível fai'ífári'o dos últimes cinCo anos.
Espera-Sé
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o Governo Federa.l alega que Na reóião Nordeste a imporvital
não pode repassar esses recur- tante usina de _Xingá,
ses_ porque os governadores do para _o suprimento da região.
Sul
e Sudeste não quiseram foi
sendo
pro!i;lressivamente
continuar contribuindo para o desmobilizada_ ate sua "to::tal.
e some-nte agora
que o,Gçy~rf!o __ Ff@!çler"al_ de·s·cart,e~ fundo.
(Artigo
"Estados~_não paralisação
o equ1l1brío orçamentárfo a-_ pagam
a
EletrobráS, O está sendo retomada, com vistas_ a SUQ.. ·ç:onc 1 usão em 1 994 ._ o
través
de
dotações Globo, de 16-7-9.0.)
·
re~s-sentamento_ dê- p·opu1ação de
orçamentá ri as do Tesouro, como
veio
ocorrendo _oos últimos
outro exemp'lo: A 'chesf, pela Itaparica, questao socia1 exdelicada,
também
anos e opte pela política da parali_sação da Usina de Xingó, tremamente
realidade tarifária.
pagava US.$
1,6 milhão pela foi fortemente afetado. A separalisação; US$ 100 mil
de gunda fase da usina -de Boa Esde
suas
Depois de atingir os nf\ie1s multa por não oferecer contra- perança teve uma
ma1s baixos do período, em partida a três bancos alemães; máquinas _ concl uí_da e a mo_nta1989,
as· tarifas- tiveram um US$ 90 mil de multa a uma em- gem fi na 1 da outr_a ·máquina
As obr:as_ de geraaumento real em março· de 1990, preiterfa; 10% _do orçamento de p~ra n sadç,
vindo a alCançar ·o equivalente- investimentos para manutenção çao da usina de Pedra do Cavaa US$ 5,7/MWh em abril e,
por_ do canteiro de obras~
(Art1go lo não foram iniciadas. As o~
ter si dó· mant tdo seu va 1 o r- em 11 A
Nação
paga
por X f ngó br~s dos sistemas de tramissão
cruzeiros, 'o valo-r da tarifá· paralisada". ~ornal
da foram toda~ para 1 i sadas ·--média decres·ceu: em agosto·, Tarde, de 24-2-90.) _
Na· região C_e_ntr-o_-:·Oes-t~e as opara
US$
41 , 68/MWh.
Consequentemenfe; ·a _arrecadaAirída
oUtro
exemplo:
o bras de Corumbá I e serra da
ção do setor
já Se- encOntra Consultor-Geral da Repúblic~. Mesa tiveram seu_ ·_r__1 tmo reduzibastante prejudiCada· em rela-- c-16vis Ferro Costa·, pede ao do, mas não foram paralisadas.
ção aos objetivos · _estab_'ªleci~ Presidente da República medi- A construção·da usi-na dé MandOs
no
in·íci·o -do Governo das urgentes para resolver a so, com 1/4 das obras civis
Col lor.
-· - situação dramática enfrentada executadas,
encontra-se
por Furnas, Chesf, __ Eletrosul e paralisada. A ampliação da uNo Brasil, asSim cOmo em ou-" Eletronorte, por causa da de- sina_ de _cachoei_ra Oou_r-ada, em
tros pafses em. dêSenvolvi_fnen_- fasgem __:tarifárias e da falta fase fi na-1·- de monta·gem el etroto, os· Governos· fr~qOen-temente de_ pagamento das empresas as- m~cª~ica pas duas unidades geprevistas, .
foioptaram por políticas de curtb taduais
concessionárias. radoras.
As obras dos sisprazo no tocante às tarifas, (Artigo "Setor- Elétr-ico Vira paralisada.
de.
transm1 ssão
utilizando-as na tentativa de Crise", t.lornal
da Tarde, de temas
conter a inflação. Pela peque- 1.s~.-2-so~r
encontr~m~Se
praticamente
na expressão que os custos de
E: finalmente: o maior pf-'6- paralisadas.
energia elétrica apresentam,
financeiro da EletronorNa- região suaeste ·as --coras d8
na .m~ioria dos produtos, o blema
te localiza-se nas contas a us_ina nuclear de Ahgra
preJU1ZO posto_ ao sétor foi,
II
concessionárias desenvolvem-se em ritmo mufto
de um modo geral; fnúti 1. Pou- receber das
como
Celpa
co adiantou em curt·o prazo, _e estaduais,
lento.
A
Usiha
de
Nova
Ponte,
mufto prejudicou~ _em
médi·o Cemar, Cea, Cer, Cemat, Ceron·' que apresenta 30% de volume de
como também a pró: obras civis executado,
prazo. pelo atraso e encareci- Eletrocar-,
vem
pria Chesf, que devem à Ele- sendo
mento de obras neces~árias.
conduzida
em
ritom
tronorte
mais
de Cr$ 150 normal. As usinas de TaquaruNesse contexto de retr-acãO do mi ll)õ~s._ J:. Chesf, por sua vez, ço, Rosana e Três lrritãOS éstão
va 1 or real da re-i:::ei ta das em- esta ~ be1ra de um colapso fi- com obras civis pratlcamente
porque
as concluídas
presas distribuidoras, direta- nance 1 ro,
e
diferentes
mente afetadas por aqueles va- concesSionárias estaduais nor- estágios de montaem de_ suas
destinas
suspendem
pagamento.
lores das ~arifas de forneciunidades geradoras: já a usina
mento,
afigura-se_ cada
veZ (Artigo "Distribuição de ener- de. Porto Primavera encontra-se
mais diflcil praticar-aumentos gia está à beira11 de um colapso com acentuado volume de obras.
no
"Nordeste , t.Jorna 1
da civis executado e montagem não
das tarifas de suprimento, que Tal"de,
20-1-90, pág. 14.)
iniciada,
sendo_lento o ritmo
regulam a receita das empresas
supri dor as nac1 o na 1 s, controde obras
de
todas
essas
Sumariza-se,
a seguir, a si- usinas.
ladas pela Elet~óbrás._ A r_eNo que se refere ~os
das principais sistemas de transmissão, as
ceita do grupo· fica assim-sig- tuação atual
n"iftcatfvarriente limitada, ten- obras de geração e transmi_ssão obras _de escoamento de Itaipu
dendo a comprometer a execução do setor elêtrico, contemplan- encontram-se em _ritmo lento e
tanto
as
do _ Grupo as da subestação São José.
das obr-as previstas em confor- do
midade com os cronps;7ramas atu- E1e~robrás _ quanto aquelas a fundamental para o suprimento
cargo das empresas estaduais. da região Rio, está em ritmo
ais·, já bastante cr1ticos.
Em anexo, apresenta-se um re- normal, enContrando-se as desumo
especifico da si~uação de mais
Temos acompanhado, através de
obras
praticamente
cada
uma das principais obras paralisadas.
jornais, as vãrtaS difiCulda- do Grupo
Eletrobr.ás.
des financeiras, em várioS seNa Região Sul as usinas tértores estatais, em virtude das
Na região Norte foi conclufda micas de Jorge Lacerda IV e
tarifas
frrea_is __ praticadas
pel'o setor elétrii:o. Essas_ di- a montagem de· todas as unida- Jacuí,
ambas _com expressivo
ficuldades se multiplicaram de des da usina de Balb.ina, e a volume de obras já executado e
da
segunda
unidade
da
usina
de
importantes para o suprimento
forma ci"clica e evoluíram em
Samuel,
tendo sido paralisada da res;;~i;ão,_ foram praticamente
cadeia.·
· ·
a montagem das 3 uni dadas res-_ paral1sadas.
A usina deItá
tantes desta última- ustna. As teve sua data de operação reDistribuidoras da região Nor- duas
unidades
finais
de
Tucuprogramada.
prosseguindo os
te e Nordeste tornam-se devedoras da Petrobrás; Eletrobrás ruf estão sendo mó.:.ntadas em serviços 1 i gados--aos reassene Ch6sf, por não receberem re- ritmo lento, mas eodem ainda tamentos da população locel,
em operaçao nas da~as não tendo sido contratadas .. as
cursos da cónta de resultados entrar
e compensar (Rancor),
a qual previstas. As obras- dos si ste-· obras c1vi_s principais. A usifoi Criada _iustal']len"te para ·co- mas de transmissão da região na .de Segredo encontra-se em
praticamente fase inicial de obras civis e
bri r oS défl c1 ts- _· operaci ona 1 s -es~ão
vem sendo conduz i da _em . .rJ ·tmQ
causados pelas balxas tari~as. para 11 sadas .
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lento. _As obras civis da usina
de I ta i ~;~u estão _ pra-ticamente
concluldas- e a montagem eletromecânica de 3 (três} unidades geradoras, em fase· final,
desenvo 1ve-se em r i tmo norma 1 .·
As
obras
dos sistemas de
transmissão,
com exceção da
linha Itá-campos Novos, que·se
desenvolve em ritmo
lento,
encontram-se paf-al-isadas.
Realizou-se em maio de 1989,
aqui em Brasfl ia, um s·en-fi nári.o
denominado 11 Wordshop sobre tarifação de energia elétrica 1'}
no qual
diversas autoridades
nacionais e mundiais· se manifestaram sobre o tema. é ·i nteressante"revermos aqui
o que
foi
tratado no
interessante
encontro. no que tange ·ao obj et i vo do presente pronunci.a;mento, pois os assuntos- ali
tratados continuam atuais e oS
problemas denunciados
estão
ainda a merecer uma solução
definitiva.

a vai i ar.. os afastament·os· dos
preçOs reais.
Desde a década de 70, o DNAEE'
iniciou o processo de ·farifação a partir do custo marginal, utilizado em todG o mundo, --e em segui da partiu para a
aplicação de
tarifas
ma_is
elaboradas.
Dessa
política
surgiu
o
novo
sistema
tarifár1o. atrelado a tarifas
horosazonais, a saber:·

â

aos

tarifa azul, aplicável
consumidores;
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Com os resultados apontados.
for-çoso é reconhecer -que a soluçao tarifária adotada pelo
Brasil para a energia elét·rica
não é a melhor; representa apenas uma solução possível, no
momento.
Em eéonomias em desenvolvimento, como a do Bras i _1 , que tém a renoa a 1 tamente
concentrada e não -são modelos
de compet"iição. os pre"Ços de
mercado não representam a verctad.e1 r a
escassez
das
mercadorias.

~randes

Uma conferência que prendeu a
atenção da platéia foi
a do
tarifa verde, aplicável diretor do Banco Mundial, ~
aos fornecimentos de média hindu Mohân Munashinghe.
Ana·tensão;
l i_sou o rápido d~cl_ínio da mobilização dos recursos no sea
tarifa
amarela, ter eletrico. que na década de
_ ap11 cável aos pequenos con- 60 tinha garantida uma taxa de
-sumi dores: ·
,
retorno e as conceSsionárias,
dinheiro em caixa e constatou
a ta ri fà. de suprimento, um aumento das despesas, ul--aplicável a.-os intercâmbios trapassando as receitas. Falou
entre as empresas suprido- de preços ineficientes· das taras- de energia el_étrica;
e rifas, do pontQ.Qe. vista ecóas
tarifas
especiais nômico.
O Dr. Roberto Sobreira_ Bitu.
deixando de refletir
aplicáveis
a
fornecimentos
diretor_ de divisão do DNAEE e
os custos marginaiS. -Alióu aos
de
energia
reativa.
coordenare do workshop, falou
entraves 1 nte_rnos do setor esobre a experiência brasileira
létrico o crescimento da dfviA adoção da tarifa de energia da externa e o decréscimo da.
recente no campo das tarifas
elétrica
baseada
no
custo
marde energia elétrica.
capacidade do GoVerno de forPara ele, existem três granginal
permitiu que .se pudesse necer dinheiro para a expansão
des problemas na gestão de um
avaliar a distância entre os dos sistemas elêtricos,
ao
sistema elétrico de potência:
preços praticados e _o~ respec- mesmo tempo em que os fluxos
tivos custos.
saber quantas e quais as novas
de ajuda externa vêm diminuindo n·os ú 1 t iinos anos.
·
insta 1 ações
que
devem sér·
Utilizando o custo ma~ginal a
constru1das para atender
o
preços d~ janeiro de 1989 para
crescimento do mercªdo, cOmo
Em sua opinião,
as tarifas
devem ser operadaS as instala8
~ipos qe fo~necimento, condevem financiar as necessidac·luJu CJUe em media os preços des de- e~pansão do-setor-eléções em serviços e quanto deve
ser
cobrado
pelo
se·rviço se s t tuaram a 68% dos custos trico e o setor econ6m1co do
do sistema.
prestado.
Governo tem sido re-iutarife em
elevar preços acima de deteroutra conclusão do estudo foi minadO
Informou que o DNAEE já utin1vei,
com prejuizo
liza a análise do custo mârgi- C:fúe-- a pr-ãt i ca de preços abaixo para
a
-qualidade
do
nal para o planejamento da- e)'::- dos custos imp1ica discriminar fornecimento.
Constatou ainda
consumos, na. medida em que se d"esequi 1 fbrio nos investimenpansão e operação do sistema no caso, para os dois primei- procu~a compensar perdas de tos,
com ênfase na geração
ros problemas. A definição dg receita numa classe com aumen- falta na distribuição, concluto em outra.
Por exemplo, a indo que os polfticos têm tentarifas com base no cus·to marclasse 84 pagou apenas 2B% do dêncla a
ginal - o terceiro desafio
preferir
grandes
passaria a ser uma mera decor- cus·t9 da energia consumi da, ao projetes.
passo
que
83
pagou
2%
acima
do
rência do tipo de sol_uç:ão já
encontrada para as-- oü'trãs auas custo d~ ~n-~rgi a cC?nsumi da.
Lembrou que; para supri r as
questões.
necessidades do setor _elétriO afastamen_to entre os preços co. pequenaS parcelas virão do
A
util tzaÇão do custo marg_1- praticados e o custo marginal BIRD, BID e outras fontes exna1 na
def1nição de tarifas deveu-se à edição da Portaria ternas;
em suas pa1avras. "o
DNAEE n•ooS/89, de 13/1/1989, resto deve vir de poupança
tem como objett~o~:
fixando as- ·tarifas para cada interna: da tarifação e da rede
consumidor
de dução de custos".·
-racionalizar o consumo classe
A única Justificação
de energia elétrica (dada a energia.
importância
do papel
do encontrada para tal desvio foi
Informou ainda que o Bird
preço
na
busca ·
deSise 11 ã reCente modificaÇ~o no_s nf- está trabalhando com o Governo
vei s dos pr.eços combinada- com braslleirõ "Qara empréstimos
objetivo);
a vigência de medidas do .Go~ de muitos milhões de dólares
aplicar melhor os. es- verno n_o campo da ~ m.acroec;q_no- mas para aplicação em meio am!
cassos recursos
disponf- mi a, obj et 1 v ando· o· contra 1 e da bi~nte e
em ·conservação de
.
_
_
vei s,
empregando todos. os_ inflação~·:__
energia". Os sistemas de enerinstrumentos adequados
a
gla de~em ser planejados de
esse fim, principalmente o
ou sej ~~:
é a. ve 1 ha i nterfe- forma otfma e operados com mirência do- setor econôm(co pp nimização de p~rdas.
preço;
Governo. · Federal
na
área
i nti--oduzi r
o er1foQ.UEi-' t-~cni ca·.Finalmente, segundo o diretor
econõmi.co nas aná_l i ses que
do- Banco Mundial, a conservaO técnico da ONAEE levanta um Ção· de energia adia as necesantecedem as decisões do
ou_tro afastamento entre preços sidades de investimentos. A
setor; e, po~ fim,
e
custos
de
referência, estrutura de cus·to- marginal
originário
da
equalização incentiva o uso racional
buscar um nfve1
de
da
prece de referência para tarifária.
ener:gia. Os 'subsidias
um
a~

e
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são

um prob 1ema pol i ti co de cada
pafs. Alertou para o probleme
de que, em alguns países, "há
mui ta i nter_ferênci a das forças
po 1 í t 1 cas
_nas
oe-c.i soes

técnicas".

Parece

não ser muito difícn

i dent i f 1car que. suas

rec_oJlien-

dações são dirigidas ao Governo brasileiro.

Qual é a verdadeira res-tr-ição

para o Brasil vir a aplicar

a

anã 1 i se do custo margina 1 para
a
tarifação
da
energia

elétrica?_

A resposta é: o poder -po 1 í t-ico de defi~ir os níveís conti-

nua

nas

areas

9Con_ôm_i cas do

Governo, a quem caberá a responsabilidade de não ignorar
as dificuldades de capitaliza-

ção por que
el étri co.
·

passa

o

setor

Os
reflexos da 'pol ftica de
manutenção de preços baixos
para as
tarifas também assim
se fizeram sentir:

1 - criando défict"t público.
em nível de estatais.
Com a
_queda
da
rect;!! i_ tél (contenção
ta r i fá r i a __ e _perd_a fi nance i r_a,
devido -ao longo pra~o- .de recebimento das contas em regime
de inflação alta e crescente),
o setor passou a ser_um _fator
de inflação, forçando o Governo a recorrer à Casa da Moeda
para fazer injeções de recursos necessários -para manter a
operação do sistema;
~(:....ini-bindo a raci_orí_i!lização
do consumo de serviÇos,
por
conseqüência, agravandO a incapacidade de expansão da oferta por falta de recursos
para investimentos;

3- dificultando

o processo
de privatização, pois o_ valor
Foi denunciado naquele work- económico
de
uma
empresa
shop que a área econômica _ do deficitária é_ muito duvidoso,
Governo, -na hora de decidir o e desestimulando o ingresso de
nive·t, não leva em conta ne- capital de risco nessa ativinhum dos critérios de custo. dade de baixo retorno.
marginal, considerando apenas
A despeito das pretensões de
inflação através
variáveis mac~oeconômicas, do contornar a
do
controle dos preços,
há
tipo inflação, distribUição de
fortes
indicações de oue a
renda e balanço de pagamentos.
compressão ta r-i fá r i a, a 1 ém de
o desinteresse da_ aqui pe eco- ter alimentado a inflação·
via
emissão de moeda para conômi ca do Governo pe_l a_ tarifabrir o déficit público~ e de
ção através do custo -ma-rginal
ficou evidenciado pela ausên- ter- incentivado o,Jlesperdfcio,
cia, no workshop, de técnicos na prática causou ainda um ea
da Seap, órgão do Ministério feí to -- _perverso ---para
provocqu
a 1 tas
da Fazenda que, até março do economia:
corrente ano.
determinava os consider·áveis nos custos de
nfveis tarifários para o con- fornecimento de eletricidade.
Os problemas de fluxo de caixa
sumo de energia elétrica.
das concessionárias resu1taram
Sendo a compreensão das tari- em atrasos de obras, muito ofas públicas- instrumento da nerosos em época-de juros altratando-se de projetes
polftica de Governo para con- tos,
e
ter o processo inflacionário, de uso intensivo de capita1
o resultado foi: mais i_nflação de 1 ongo pra·zo" de mat:UraÇ.ãõ.
Adicionalmente
à
el_evação
dos
(de origem monetária),
descapitalização do setor, elevado _custoS .financeiros, os probleínduziendividamento, queda dos
in- mas de fluxo de-caixa
ram
-os_ __
fornecedores
vestimentos,
dese~truturação
(empreiteiras
e
fabricantes
de
politico-institucional,
inaaumentar os
dimp1ência
circular
(calote equipamentos) a
seus preços, a fim_ de incorpogene r a 1 i :z:ado}; e outros.
As tarifas de energia elétri~ rar os riscos de atrasos de
ca sofreram·quedas constantes pagamento em regime de inflaem seus valores reais, chegan- ção cr-escente~
do a representar, em 1985,
a
me"tade do que v a l"i am, em mé- ~A_ utilização do setor como
i nstrume_o_to .de caPitação de
dia, em 1975_~
recurso.s externõs _teve por objetivo· básic-o_ o _,-_financiamento
As tão a-nuncfadas recupera- da Balança de ~Pagamentos e a
çoes promovidas _no
período arr~cadaçao
de _
recursos
1985-1990 não chegaram a alte- · n~c.e_ssári os para. _ê;l expanção do
r ar a dramáti_ca ·si tuaç:ão setç- sistema, na ausãncia de um merial, em face dos elevados nl- canismõ tarifário adequado.
ve i s de i nf: 1 él:ção do pé·r-íõdo.
_Em- 1975,. o __ serviç_o_ c:i8 dívida
No
inicio do corrente- ano, a db_ setor · _cor-r:~e_spond i a a 13%""- do
situação financeira do setor to ta 1 .
de
seus
recursos
elétrico tornou-se particular- (próprios e de terceiros), es~
mente in-supo-rtável, com as ta- ses percentual se elevou pa-ra
a· d"ivida
:--i fas ·no di a de seu efeti vo 62%_e_rn 1986._. _.Hoje,
recebiffiento valendo menos- de externa dQ setor supera .os US$
60% do_ v a 1 o r do-- di a de sua 30 bilhões, quando se ·incluem
publicaçã-o.
- - Itaipu (U$ 5 bilhões) .e o pro-

Terca-feira 27

grama nu c i ea.r , o que represen25% dç ~ot_a_ 1 J:t~ di v_i da e_xterna do Brasi_l-.

ta

~lguns
indicadores
financeira:

da crise

~- .Ouedã. dcis i nv.e-5 t 1 mantoS
em infra-estrutura_:
~

~

197-_5recursos

~

67%-- dO to ta 1 de

1986
3_5% - do to ta 1 Qe
recursos do setor
Entrada· de empréStimos
exte_rnos:
1975

recl,Jr~os-

1986 ."'recursos

18%

do total -de

1 O%

d_o -to ta 1 de

- Eínpri"éstimos- -no l>a-fS-:
pf-at i_camente estáveis·
de
1975 a
1986-e cerca dê 9%
do to ta 1 de reçur.sos.
Foj_ formuladO urTl plano de saneamentÇ)__fi_nan-çeiro para o S:etorelétr_fcO.
denominado
PRS...P 1 ano
de
Recuperação
Setorial.
O P_RS destinou, ehtre 1986 e 1988, US$ 8,0 bi1 hões,
--recursos basicamente
utilfzados para pãgamento do
serviço da dfvlda das empr~sas
do setor, assim distribuidos:
B_anco do Bras i 1 (Av~sos _do_ Ministério da Fazenda): US$ 1 5
bilhão; Reembolso {Nucleares):
US$ 1, 7 _bi 1 hão:
RecurSos do
FNO:_ U.S$ 1,0 bilhão; Amortização de Avisos MF com
CRC
lConta
de
Resultados
a
Compensar): US$ 2.4 bilhões.
Apesar de ser reconhecido o
peSo que a verdadeira explosão
dos --juros "reais" tiveram sobre a pesada_ dlvida do' setor
é1étrico,--não Se pode esquecer
que os atuais problemas financeiros são t_a_mbém o resultado
de
Po 1ft i cas
i nt~rnas
irresponsáveis:
numa épocá de
pesados investimentos e custos
marginais
crescentes,
permitiu-se o colapso das tarifas de energia elétrica.
As perdas resultantes do achatamento tarifário corresp_onaem a cerca do dobro da --dfvida atual
das empresas,
se
ContempTado __ o perfodo_ 1975rs8a-:
o setor recebeu o equ i valente a US$ 75 bilhões, em
lugar de auferir US$ 129 bilhões,
se as tarifas tivessem
mantido o nível de 1975.
Além
disso,
podemos acrescentar a
eJ evação dos custos opera c i anais devido a promulgação da
Constituição; e e eleyaÇão_ da
taxa de Imposto de Renda de 6%
pa_ra .40%. __
Uma
ma-nt.feStação de fragi 1 idade
polftico-inStituc1ona1
aconteceu,
quando -os es-tados
Qo Centro-Sul decidiram nãç

Terça-feira Z7
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permitir às empresas estaduais

de eletricidade pagar as

quo-

tas de reversão e de RENCOR Reserva Nacional de· CompenSá~

ção

de

Remuneração

(instrumento da polTtica de
equalização
t21rifária,
·cr.;e
transfere recursos de empresas
de mais altas taxas de remune-

buição (Aedenne, Acesa, Cedi},
e m~itas outras entidades ·relacionadas ao sétor (Abrace,
Abce, etc.).
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consolidação dos Princfpi os norteadores da- prestação de serviÇos de e'letricídade por .nieio de. leis
democraticamente
--votadas
pelo_ Conr;~resso Na"Cionàl. em
substitu1ção . -~
atual
Sistemática de portarias- e
'circulares originadas eX. C1usiva:menfe ·da Poder ExeCutivo;
·-

Passando pelos ·estudos de f6- ·
-,e-go, da REVISE- (Rev.i_são Institucíon_ql do Seto.r: Elétr)coJ e
d.a~s pr:ovidénclas .no âmbito. do
ração para a~uelas de menor _PRS- ~lano de Recuperação Seremuneração). O desenvo1vimen~ teria~: chega-~e aos diaS atuto dessa crise institucional é a·is COJll . uma nova perspectiva
um desdobramento de um--proble-formulação de uma políde mudan~s,
c·oncret i zada . no
tica de recursos humanos
ma maior de inadimplência cir;
Decreto 'YlP. 99. 453;, de 1 5-S·-go,
(Plano de Cargos e Salár)o,
cular.
com empresas estadua1s _que constitui o Grupo de Tradevendo o suprimento de ener~ balho Com a finalidade de elaTreinamento etc_.) g~eo i r:-:gia efetuado. pelas federais,
Vista ha valõrizaçao e de..-·
borar projeto-_.de reestruturasenvolvimento dos téCh1Cos,
essas devendo a
I ta 1pu, _ que ~ção- do modelo _·i.ns.titucionC!l e
oque irá conduZlr a um aunão pagava ao BancO c-entral_.
eQonômico-financeiro ~ara
o
mento da efic-iência, e comr e fac i onamento entre as ent i Petividade do setor.
·
O valor acumulado dQS_~éb1tos .9--ª-de.s 1 nteQra~tes do setor de
das estaduais (qUotas e
ener_~
energi• eletrica.
gia) alcançou cerca-de US$ soo
A solução para a crise finanmilhões, em dezembro de 1989.
A "respe1to desse projeto,· a ceira e polft.ico;..1nstítuC_ional
ACESA Associação Nacional vivlda
pelo setor élé'Erico
Outro sintoma dessa çrise que das Empresas Estaduais de E- brasileiro está~ seguram~nte.
aflige o setor manifesta-se na
nergia Elétrica, já se man;--na . ~ecomposiçao dos n~v~is
sua incapacidade de resistir à
festQu. _trazendo a públ ice uma t~rlfarios -. nao perdendo de
demasiada influência polftica proposta de revisã:o -. çjo· atual. _v1sta a r~al idade do~ cu_s_tos
que,
além de ditar:. a pOI ítica: modelo econômico~firianceiro e de
fornec1men.to
(n1vel
e
ta r i fá r i a e de i f\Vest i mentes,
.dos_.aspectos ir'ist·1'!Uciõn'áís ·do -eStr~,.~tura),
qomo os asPecinterfere cada vez mais abersetor.
tos·sqçio-econômicos e.a politamente, e em ma i o r grau, na
Com base -nãS ma~ifesta'çQàs da t!ca :ef!ergétic-a_ jjlobil: Mas
própria -gestão administrativa ~casa, bem como nas conc1usões nao so.1sso. O atual modelo
das. empresas de eletricidade, dos. trabalhos da Revise e em económico-financeiro do setor
acarretando. a desprofissiona-. resultados de recentes reun- a 1 tamente centra 1 i zador, ·- càm
lização
dos
seus
quadros iões -·ao Cedi, é possfvel árite- interferência do Governo na
gerenciais.
cipar as soluções preconizadas gestão microeconômica das .empara o setor elétr_i_co:
presas a fim da atingir ob~e-
Atrelada à crise instituciotivos macroeconômi.c.os, -prec1sa
na 1 , fundamentãYmente como deser
revisado, porque se encon..fifn.. da ma·nip'ulação das
corrênci_a das.dific.uldades de
tar;}.f,<?S
__ çle ... ~. ·energia -tra es~otado diante das transfuncionamento do atual mõde1o
e1et_rlca. t1Ím1tiação gra- formações havidas na sociedade
econômico-financ~iro,
outro
dual dos subsfdios e das e na ·economia. Por isso,· 'não
aspecto i_mport_ante .. deve - ser
tr_ansferénci as -de recurs·os basta um "ta r i faço" , ou aç'ôes
1 embrado,
constituí do
pel_.a
como m9ios_de distribuição que visem apenas à situação
falsidade das taxas de- reumede .renda .e deSenvOlvimento ·ta._rifáT;ia, para: se atingir a
ração,
calculadas sobre_valorégional. A prática da . fi- necessaria reestruturação das
res de ativos desatualizados
1osof i a
óe
"verdade bases político-institucionais,_
pelo emprego de fnQices de
tarifária" e a-busca de e- condizentes- com as mudanças
cerração ma_nipu1ados pela poficiência· sinalizam-para o radicais que têm ocorrido no
1 f ti ca econômi c.a de governo.
-fim
. , _da_
equalização campo técnico económico nos
últimos anos.
tarifaria;
A deSatualização dos ativos
impede uma aQequada geração de
-~·· reestrutu~ra:ção_- _ftnanEm 18-4-54, Getl:í1io Vargas
recursos próprios compatíveis
ceira do setor. A parte da enviou ao c-ongresso Nacional o
com as necessidades de recurPlano Nacional de Eletrifica___ dívlt;:l,?l_ . de;> _se_t.or . que f2i
sos
para
o
equ1lfbr1o
-·~· contraTãa_ para
re_al izaçao ção e Centrais Elétricas eraeconômico-finaoçeiro
das
si leiras s·.A.
A mensagem da
de programas ôesenvolvimenconcessões.
----riStas. e para fi nanei amento c r i ação -da E1etrobrás _ ficou
6ó. balanço
de pagamentos engavetada no Congresso NacioNa raiz dessa questão,está o
deve ser t.rartsferid.a_para o nal, de 1954 a 1961. Esta menreconhecimento da i.mportância
Tesouro Nãcionp1 ._ Implica sagem se ·transformou em Lei nQ
da fixação das tarifas com
renegociar a
dívida
do 3toso. de 25-4-61. com a posse
base nos custos marginais de
setor; .
·
do Presidente Jãhiq ~uadros,
1 ongo prazo: Ao contrário de
que pode ser considerada o
um política de preços baseada
ponto
de partida para uma· em~--estim\..tlo à Participação
nos
custos
histór1cos
da iniciat.iVã. privada na presa elétrica- estatal e para
contábej s ·(defasados), a ta r i-expansão dos serviços de acabar com uma política dera-fação com base nos. custos m~r
e1Btr1cidade em igualdade cionamentos sucessi_vos, no seginais valoriza a energia eléde condições com as empre- ter da produção de energia etrica de acordo com as neceslétrica no Bras i L
sas estatais;
sidades de invesiimeritos f~tu-:
·· -- _recup·eri:lção da. i n"depen-.
ros,
fato de fundam·enta 1 i mNo perfodo das empresas pridência do DNAEE- O~parta
portância para um sistema em'
vadas na sua quase totalidade
m~n.t.o
Na c. i ona 1 de Agua S.. e
expansão
e
com
custos
estrangeiras .. a produção-- de
Energia E"létrica,- como. óruni tá rios crescen·tes".
energia hidráulica crescia ag_ã,o normativo do setor .e.lénualmente de 71 MWi depois da
trico, _voltado para resNos últimos anos, tem navido --guardar . os_ interesses Oos
criação da Eletrobras, o cresuma intensa movimentação em
cimento anual passou a ser de
con.s.umi:ctores e ., a~_egurar
busca de so-1 uções. envo 1 vendo
1.414 MW, ou seja,
20 vezes
tratamemto igua1'rtario às
DNAEE, El etrobrás, _ organismos
maior~Quahdo a E1e1;robrás iconcess _i on~r i as
federa is.
i nternaci ona is ( BIRD), asso-'
njciou seus trabalhOs (1963)~
estaduais,
municipais- -e
ciações de empresas-~e d1stria energia elétrica não ia âprivadas;
·

bem
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lém,
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reunindo as fontes térmi-

e hidráulica, de 6.355 _MW.

Hoje a capacidade supera ligeiramente os 55 mi lhõe_s de
kflowatts.
Nas
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Diretrizes

de

Ação

Governo" do aspirante Collor à
Presidência da República, lêse que Se pretende abrir mais
espaços para a partiçipação do
setor privado, atraves de con-

cessão, na solução dos proble-

mas energéticos.
O setor privado investe, hoje, com suas 45 usinas em operação, -cerca de 5% dos recursos aplicados por ano pelo

setor:
o presidente da ABCE Associação dos Concessionários
de Energia Elétrica
Nelson

Barreira acha que esta part_icipação pode chegar a 20% ou

até mesmo 30%. caso se baixe
uma legislação .adequad~ que
combata o_ "corporativismo" e

atraia o
investidor privado
via recuperação da tarifa.
o ex..,.secretár i o_ Na c i o na 1 de
Energia, Dr. Luís Osvaldo Aranha,
exonerado um mês após a
posse do Governo Collor,
prometia
realidade
tarifária
àquelas empresas (empreiteiras
e indústrias de base) que quisessem
construir
uma
hidrelétriCa. O Governo do Estado
de
São
Paulo,
antecipando-se às decisões de
privatização do Governo Federal,
no fim do ano passado,
divulQoU edital de concorrência publica, colocando à venda
várias usinas estaduais,
ao
mesmo tempo que convocou empresas privadas à construção
de outras pequenas centrais
hidre-létricas (PCH):
o que não podemos esquecer é
que a
Eletrobrás,
suas seis
subsidiárias
e
as
concessionárias estaduais
e
municipais são um património
público. em que foram investidas~ imensas somas de poupança
nacional em bens materiais e
sobretudo em recursos humanos
e que elas atuam em_ áreas cujo
serviço não pode ter sua oferta descontinuada ou reduzida,
sob pena do comprometimento no
desenvolvimento e do bem-estar
atual
e fu~uro da sociedade haja vista o
racionamento de
energia elétrica imposto pelo
Governo Federal ao Nordeste em
1988.
A responsabilidade pela
manutenção do setor é de toda
a
sociedade.
Mas do Governo,
de nós parlamentares, das elites nacionais, o mínimo Que se
espera é a total transparência
no processo de saneamento, recuperação ou privatização do
setor estatal. E dessa responsab i 1 i. da de ninguém pode nos
desonerar.
Neste pronunciamento sobre a
energia elétrica, não·poderfamos deixar de mencionar o suprimento de energia elétrica

D!ÃRLO DO CoNGRESSO NACIONAL (Seçl!o ID
subsidiada
A1umar.

à

A lbrás

e

à

Segundo
informam,
a Eletronorte em 1989 contabiljzou um
déficit
financeiro Qe US$ 215
milhões Oriundos db fornecimento_de ene_rgia elétrica, com
prejuf~o. para essas
multinac..i.onajs __do alumínio, conforme
denúncia do Sindicato dos Tr_abalhédores-- na Ifldústrfa de_ Energfa· Elétrica do Dist_r1to
Federal.
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"relatório do Deputado Mau_rfl i o
Ferreira Lima sobre a
Medida
Pr0Vis6f-ia n~ 161, que Cortou
incentivos fiscais para a
sudam e Sudene, temperar-_; a mente.
A consegüênc1a imediata é que
a
Albras e a Alumar deixarão
de recolher aos cofres públicos US$ 1,25 bilhão, apenas
.durante o Govern~ Collor,
por
não terem que pagar o preço de
mercado pela energia elétrica
que consomem da hidre_létrica
de Tu.cur_u f. Temos que reconhecer esse greve e_qu í voco cometi _do pe 1 o Congresso Na c i ena l .

-~o-acõr~do com e·ssas indústrias
prevê uni -tratamento tar1 fário
abrandadO,
pa-ra qu-e se insta-lassem no_Norte brasileiro em . ~~~~~~· ~~s.f~i~~dor~~· gg~!e;
corriei1tár-i"o sobr-e a· nosso esta1 984_ e. 1 985.
do, a Bahia, no que se refere
A.Alumar-Conta com um des.con- à crise energética em nosso
t~o- de 1 O% sobre o preço da
e- País.
_nergia elétrica consumida na
Inicialmente,
gostaríamos de
fabricação do a1umfnio. Para a
_Albrás as condições são ai_nda denunciar
a
situação
em
que
se
mais vantajosa~~ 15% de des- desfavoráve 1
encontrará
o
nosso
estado,
conto ou 20% d.a cotação i nter:naciona1 do_ produto, caso haja caso
o
Pl.ano
2010
da
uma grande baixa internacional Eletrobrás seja efetivamente
implantado nos
termos de sua
no preço .do. produto.
concepção original.
Normalmente _a Albrás paga ou
US$ 10,5/MWh, desde que a
cc- " o plano procura viabilizar a
em
tacão do alumínio esteja em transferência de energia,
das regiões
US$ 1 .413/tonelada, ou 15% de ·grandes blocos,
às
regiões
desConto sobre a tarifa nor- exportadoras
compradoras.
O grau· dé depenm~ 1 _. o que :for menor.
dência do Nordeste com relação
ao
Norte
aumenta,
à medida que
Apesar· desse tratamento di ferenciado da parte do Governo usinas é tro-ncos. além das-librasi.leiro,
é
preci_so apurar nhas de transmissão, vão sendo
se a A1 brás não cumpre o _di s- construídas. De acorUo com o
em 1995 o índice dessa
posto _na portaria ministerial plano,
imaginando
autorizativa de seu funciona- dependência _é ·o%,
s_ej am postas em operação
~ento, e vem produzindo alumí- -que
nio com energ;-a elétrica sub- as usinas de xtngu (1994), Pesi~iaria
brasileira, e utili- dra- do .caval_o ( 1Ef95). e Belém,
0997) ..
No
zando a
bauxfta venezuelana do São Francisco
importada,
apesar da enorme entanto, no ano 200.0- f lgura _um
percentual
de
9%;
em
2005,
produção brasileira desse metal, o que, se comprovado, im- 33%; e em 2010, o nível de imlimfte
piicaria quebra do_ acordo, ca- portação alcançará seu
bendo sua imediata rescisão.
· máximo de 47%.
alumfnio
transformou-se
O
em comodity,
como
qualquer
O planQ cria uma verdadeira
outro metal. Sua Cotação é de- "cortina de ferro"
entre- -as
terminada pela London Metal
regiões eletroenergéticas do
Exchang_e,
qU_e-a divulga todos Pais. A Bahia não pode concoros dias ho mercado internacio- dar com o estabelecimento desnal. Devido à baixa rentabili- ·s-e· ostracismo impostO_. Se posdade, empresas nos EUA,
Japão to em prática, conforme delie países europeus vêm fechando neado o r i g·; na 1 mente,
o P 1 ano
as portas dé seus fabricantes.
201 o co"ns_egui rá frear o- desenO Japão desativou 98% de sua volvimento industrial
da Bacapacidade de produção, porque h i a, que hoje ocupa o 5.s::. lugar
o custo nas usinas estava 40% em produção de energia e o _ 4~
ac_ima d2l:S ·cotações internacio- em consumo,
entre Os estados
nais, hoje s6 produz 2% do que brasileiros. A1 i se
local __izam
consome-:
-Nos
EUA,
vá r i as grandes empresas consideradas
fábricas
forem fechadas.
o grandes consumi deras de ener_grande fantasma é
a
cot.eção gia elétrica,
como a Carafbã
internacional
do alumfnio e o Metais, Copene, Dow ·oui"mica e
preço da energia e1étrica.
out_ras.
-

As empresas de alumínio Consomem 7% da energia elétrica
gerada no Brasil.
o peso da
tarifa de energi-a e 1 étri ca na
produção •de alumínio é grande
- 35% de seu custo ·final.

o- Congresso Nacional aprovou
a supressão .do artig_Q 4~ do

O presidente da Chesf da Bahia, Dr. Hélio ·Gadelha, afirma
na Tribuna
da Bahia, página
""12, no artigo "Plano ·2010 da
Eletrobrás pre_judica a Bahia",
que 11 0 que es_tá estabelecido
não impede que no futuro sejam
feitas interligações em 2~0 kw

Terça-feira Zl
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regiões vizinhas da Ba-

m

substituído por um maior núme-

hia como Goiás e __Minas Gerais. _rode usinas de p_equeno por_te,
"A
este respei-to, a Bahi_a__ já- preservando o _parque -flor'eStal··

se pronunciou

participar

da

interessada

exPíoração

potenciais hídricos

a

em

próximo à área

de- como

poucos

qui lômetros de seu _:terr:i tóriQ
(Vale do Uequitinhonha em Mi-

- 0~

vi~inhos.

da~

lagos

Us'i riás_,

be~_m~

naturais
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tível no Brasil foram feitos
pelo CePed, ha aahia. o sistema uti 1 izado foi'- dé craqueamerito catalítico, onde o ólep
é submeti do a esse pt"oc_esso e
dá co_mo resu1 tado um hidrocar-_
boneto semelhante ao diesel
petró 1 eo. que pode ser_ usadoem motores de ciclo diesel sem
que haja necessidade-de se efetuar qualquer _ ai teração na
estrutura básic~ 9o.moto:.

--ESperamos que, da mes-ma -·-ror-~·
o Ministro
da
Infraem Goiás) .. Feita a
interliga- Estrutura.
Dr. Oz ires Si 1 v a,
ção entre esses dois pólos, reconheça a necessidade de $e
torna-se possível o corte. cfe alterar o programa de forneciinvesti mentes .e 1 eva_d_Í ss i mos de mento de.energia elétrica pretransporte de energia elét_rica vis~o no Plano 2010, para a
o
dendê. _ 1:em uma produção de
da região Norte para a B~hia. Bahia, de modo que seja redu- cóieo superior às demais- olea·zido o risco de corte de for- ginosas. é uma cul-tura Qe ciRecentemente, os ~ornais di---necimento" pela longa distânCíà clo -lonQo, perene, mexe pouco
vu 1 garam a i nformaç~o de qu~ a envolvi da e pe 1 o v o 1 ume de re- com o. sol o, p_rotegendo-ó e 6-:-·
Elet:robrás concluiu-o_ seu P_la- cursos requeridos __.
ferece_ maior pródutivid~de por
hectare p·lântado.- '
·~
no Di reter: de MeLó Ainbi erite
para o setor eléfrico, o qual
Artigo intitulado "Ceped pára
deverá reor; entar o pl anej a- eStudo do dendê com_o a 1 ternaSr. Pcesidente, Srs. Senaoo~
menta energético previSto no tiva ·energê-t"ica", de L11 iana res, estamos chegando ao final
Plano 201_0, que aponta para as Peixínhd;~na-- Tribuna cta Ba- deste _._0 i sç1,.1rso e· gostar f amos
necessidades de expansão do hia, de •f6 de janeiro do cor- de c_ons i dr:'lar que o setor enersetor para o atendimento da -rente ano, denuncia que no gético" tem hOje em Sua di ~e
CEPEC --centro_ de Pesquisa e ção, a partir do Ministério da
d emand a -d e energ i a._ F ora 5 us - DesenVolvimento
da Bahia- os Inf'ra-Estrut_ura,
homens com
pensa a const~ução de cinç~
us i nas h i dre 1 et r i cas no Pa 1 5 estudos s_obre__ a __ l;it i 1 i zação do formação _téC_r]iÇ!:!_ esp~cf'f_ica _e
dendê
como
combust1vel_
.e
ou-·
experH~·hc'ia,
nao
que teriam uma pot ê ncia insta- tros derivados foram suspensos comprovada
lada total de 3.980 mw (as de desde 1 984 , sob. a. velha a lena- ap_enas ded i cados à busca- - de
Pedra Branca e Belém,
no rio
~
soluções para a presente conSão F·rancisco a·- de- Santa I_$_a~ ção de "fa_l ta de r·ecursq~".
-juntura, mas com a vis·ta volbel, no rio Araguaia; a de Ca- -_Entr_~ os-di_versos õleos veQetada P.ara o fututo.
panema, no rio lguáçu e a Foz tats (amendoim, girassOl, piaBezerra, no rio Tocantins), çava. tucum, etc.), o do dendê
Era o que tinha a dizer, Sr.
tudo isso para preservar o apresen-ta uma série de carac- Presidente. --cM~i.tó bem!],
meio ambiente. escolnendo os teristicas
qüe viabilizaria
aproveitamentos de menor i m-- soa ut i 1 i zação como substituto·
pacto ambiental. Neste caso, a ou complemento do diésel. O~
construção. de um pequeno núme- únicos estudas· de víabil1dade
ro de grandes usinas. pode ser do óleo de denºê ~orno co~usnas Gera is e A 1 to- do -Tocãnt i ns

ma.

PROGRAMA og OBRAS

1 - E1etronorte

U.

Obras

Potência 1 Lfnhas de
Total
Transmissão

tucuruf

3.960 mw
250

_mw

UHE S aiTKJe 1

217

rml

u. Manso

210

mw

UHE

Ba1b1na

S t tuação das Obras.
(a executar)
2 unidades geradoras
- - - últ 1ma _ un tdade gera~ora

Montagem eletromêcanfca de
3 unfdact_e_s (paralis-ada)

MOntagem

eletr_omécar"JJç-ª._s!~

4 unidades (paralisada)

linhas

1 conc1ufda, t em construção~ 5 paralisadas e 8 n~o
:infc1adas
·

ST* NO-NE

9

ST Manaüs

6 subestaçOes/4 linhas

5 paralfsadas e 5 não 'n1c1adas
·

ST AC-RO

4 subestações/3 11nha$

1 paral1sada e
e1adas
·

ST MT

5 subestacões/3- 1 fnhàs

2 ·paralisada; e 6 não 1n1.c1adas

ST AP

3 subestacões/2 linhas

Todas não· 1n1c1adas

*

Sistema

subes~açOes/6

( +504 MVA)

(+351 MVA)

(+176,MVA)

(+308 MVA)

( +230 MVA)

de

Transm1ss~o.

( 1. 254 km)

(8.7 km).
(237 km)

(653 km)

( 40 km)

e

não 1n1-

7458
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II - Chesf
1 Lfnnas de

Potêncta

Total
U. Itaparica

Transmissão

1.500 mw

Ter!?!·feira 27

Sttuação das Obras

(a executar)

Obras nos sistemas de H--r-1-

gação Para relocacão e

reassentamento da populaçao

atingida pe-lo reservatório
U.

3.000 mw

Xlngó

Montagem eletromecânica das

6 unidades

130 mw

U. Boa Esperança

Moritagem eletromecânicã.-fi-

nal da 2a unidade. ·

u.

Pedra de cavalo

300 mw

-

Moto_r:fzação de-·oarragem já

existente

ST Itaparlca I'I

"~

ST Xlng6

9 subestações/

ST Intergr. NO/
NE e Suprimento
Sul da Bahla
ST Outras

subestacões/4 ljnhas
( +1 .500 MVA) (610 km)

Todas não iniciadas
4 para11sadas e 5 não ini-

(+700 MVA)

ciada-s. -

- -- -

2 subestações/
(+300 MVA)

Todas não iniciadas

6.subestações/3 linhas
( +450 MVA)
( 489 km)

Todas não iniciadas_

III - Furnas

Potência I Linhas de

Obras

Total

Transmissão

Situação das Obras

(a executar)

u. Angra II

1.245 mw

qbras civis em ritmo lento

U. Serra_ da Mesa

1.20Q mw

Faltam 86% das obras cfvfs

375 mw

Faltam 81% das obras civis

U. Corumbá I
ST São Fel.lx
ST Goiás e DF
ST Rio
ro

de

Jane!··

ST Mato _ _ Gros~p

ST·Norte do.RJ
e ES

subestações/1 linha
(100M\IAJ (115 km)

Todas nao 1n1cfadas

8 subestações/
(+107,5 MVA)

1 conclufda, 2 em construção, e 5 para11sadas

7 subestàçi.les/3 linhas
(+400~MVA)
(47,3 km)

2 êoncluidas, 2 em constr:-ução, e paralisadas e 3 não
fnfc1adas

2 svbestações/2 linhas

1 paralisada e 3 não in1ç1, adas

(+100 MVA)

1 subestaÇão/
(ampl fação)

(449 km)

Paralisada

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo m
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111 - Furnas

Obras

'po·tênc I a ·I L I nhas ele

ST Itatpu

8 subestações/4 linhas

To·ta1

SltuaçAo das Obras
(a executar)

Transmissão

( +900 MVAJ.

4 em construção, 1 concluida
1 paralis~da e 6 não inicia-

(959 !<m)

das
3 para~isadas e 1 não iniciada

4 subeSt açóes/

ST Outras

(+500 MVA)_

IV - Eletrosul

Obras

Potência 1 Linhas ele
Total
Transmissão

1.s2o mw

u. Itá

Situação elas Obr~s
(a executar)
Paralisada

UTE :_ Jo_r_ge Lacerda
IV

35Q.!nw

Praticamente

UTE Jacul

35Qmw

Praticamente paralisada

ST ST

11

3 subestacões/1

linha

paralisàd~

Todas não iniciadas

(10,5 !<m)

ST 12 e 13

5 s_ubest acões/3 _-, ~ nhas
( +68775 MVA)

ST Interligação Argentina

(366. km)

.

1 Conversara de ·freqüêncià 50/50 ·H~.
·
1 Day de subestação

2

concluidas~

1 em constru-

ção. e 5 não iniciadas

2 paralisadas e 1 não inici--=:.:-ada

230 kV e 1 linha de
transmissão com 22 km

COMPARECE'M

MAIS

os

SRS.

SENADORES:

Aureo Mel lo -Cid Sabóia de
Carvalho- Ney Maranhão- Nelson Carneiro- Mauricio Corrêa
-Alberto Hoffmann- José Paulo Bisol.

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu

9•

Sousà) Na presente sessao
terminou o prazo para apresentação de emendas às seguintes
matérias:
- Projeto de Lei do Senado nR
256, de 1989-Complementar, de
iniciativa da Comissão Direto-.
ra, que dispõe sob~e a declaração de nu 1 1dad.e dos a tos gue
tenham por ~bjeto a _Qcupaçao,
o domínio e a posse .das '5er>~as.
indígenas, ou a e~ploraçao. cas
riquezas do solo, dos rios e
dos lagos nelas existentes, e
dá out~as providências; e

- Projeto__de Lei do senado , ni!.

22, de--- 1990-Gompl ementar,

de

autoria do senador Olavo p;res, que altera o art. 36 da
Lei complementar ni!. 41, de 22
de dezembro de 1981.
Aos 'proj etc _ não foram apresentadas emendas.
As matérias serão ihcluídas
em
oi-dem
do
dia,
oportunamente.

O

SR.

OF.

N~

Senh9r

Pres~dente,

Nos termos regimentais, comunicO a v. Ex~, que esta comi ssão deliberou, --em dois turnos,
parecer pela aprovação, nos
termos do substitutivo que oferece ao PLS nR 405/89, de
autoria do sena~or-Márcio Lacerda, que torna o_br 1ga t6r i a a
publicação de despesas com publicidade re~lizadas pela' união Federa 1 .

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) -SObre-a mesa, ofícios
Nf oportunidade renovo a v.
..que ,.ião ser 1 i dós pelo Sr. 1 ~ Ex meus protestos de ~levad~
· Secretâri o.
·
estima
e
consideraçao.
Senador Cid
Sab6ia
de
são lidos os seguintes
~arvalho, Presidente"

88/90 CCJ

Brasília, 23 de novembro de
1990

'oF·. N° 89/90 CCJ

Brasília, 23 de novembro de
1990
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Senho_r Presidente,

Nos termos regimentais,

comu~

nico a V. Ex L que esta
comi ssão concluiu pela_ rejeição do
PLS 104/89, de ã-utoria- do sr.

Senador

Roberto

Campos,

extingue, como empresas
tais,

as

que

qoe

esta-

,forem

deficitárias.
privat1zãndo-as
ou
liquidando-as,
na reunião
do dia 22-11-90.

reno_vo._a _V,
Exl:. meus protestos de elevada
estima
e
consideração.
Senador Cid
Sabóia
de
carvalho, Pr~sidente.
Na

oportuni._dade__

N~

OF.

90/90 CCJ

Brasil ia, 23 de novembro de
1990

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comuni=o a. V. Ex~ que esta comis-

qUi vamento do PLS n.!!. 369/8_9.
que dispõe sobre os serviços
notariais e de registro,
de
autoria do Senador Nelson Carneiro, na reuni.~o ?~-11-_90.
Na oportunidade renovO a V.
exa meus protestos de elevada
estima
e
consideração.
Senador Cid
Sabóia
de
Carvalho, Presidente..

O SR.
PRESIDENTE (Poffipeu de
So_usa) Com referência aos
Ofíc-ios n,g,s 88 a 90/90 que a-cabam de ser lidos,
a Presidêocia comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 91, §§
3.l!. a 6.l!._, do Reglmentq_ Interno,
abri r-se-á o prazo -de cf.nco
dias para interposição de recurso, p_o_r um décimo da composição da Casa,
para que os
Projetas de Lei do Senado _ N~s
1 06.
de
1988,
1 04 e 405 .•. oe
1989,
sej anf apre c fados pe 16
Plenário.

se.o
ap'rC'VOU
o PLS nSI. 1 06/88, - EsgotadO esSe prazo sem a inProde autoria do Sr._ Senador !ram terposição de recurso, o
Saraiva, que estabelece os ca- jeto de Lei do Senado n~ 104,

sos em gue acontecerá a
iden- de 1989·, Por ter- sldo rejelta-:será
despãchad6ao
tificaçao criminal,
tOrnando - do,
eficaz o art. 5.2., item LVIII, arquivo. E os demais, por teda Constituição da Repúblicà rem sido a~rovados, serão rea
Câmara
dos
Federativa -ào· Bras i 1 , e dá ou- metidos
tras providências, na reunião Deputados. (Pausa.)
de 22--11-90.
- ------ -- -No tocante aos OfícioS- nR-s 81
também lidos anteNa oportunidade renovo a V. e 92/90,
a
Presi_dência deEx~ meus protestos de
elevada riormente,
termina a inclusão das matéestima
e
consideração.
Senador Cid
S_abóia
de rias em Ordem do Dia, oportunamente, para serem declaradas
Carvalho, Presidente.
prejudicadas.
OF. N.l!. 91/90 CCJ
Brasília, 23 de novembro de

1990

Senhor Presidente,

O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
$_ousa)- A presidência comunica ao Plenário que declara
prejudicado o Requerimento n~
437, de 1990, do Senador Mauro
Borges, p_or ter recebido,
atrav~s
do Aviso nA 318, de 16
de -outubro do corrénte ano, -do
Procurador-Geral da República,
a reseosta que a referida proposiçao solicitava.

É o seguinte
deferido:

Terça~feira__27.

o recurso

REC:URSO NO 7,
l;!E· 1990

Nos
termos dos §§ 4~ e 5A do
art. 91 do- Regimento Interno
do Senado Federal, interpomos
recur~o. para ~ue· o Projeto
de
Lei do Senado ns: 3_77, de 1989,
de autoria do Senador Fernando
Henri que c_atdoso,
que a 1 ter a
dlspositivos da ~ei n 2 _ 3.071,
de 1S! de janeiro de 1916, e do
Decreto-Lei n.l!. 4.657, de 4 de
setembro_ de 1942, e dá outras
provi dênc!,a~,
seja apreciado
pelo. Plenar1o.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1990. - Nelson Carneiro- Pompeu de Sousa- Alexandre Costa - _ üu_tahy Maga 1 hães - Cid Sabóia de Carvalho

- Mauro Benevides - Ney
nhão- Meira Filho.

Mara-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
- A _Pr~s i dê Me i a comunica ao Plenário qu~ deferiu o
Recurso n~ 8, de- -1990,
i nterposto no prazo regimental, no
sentido de que o Projeto Oe
Lei do Senado n~_ 335oL de 1989,
de autoria do Senador Márcio
Lacerda,
que regulamenta o
art. 227. § 6_~ ,_ da Cqnst i tu 1ção Federãl; dando nova redação aos itens 1~ do a~t. 52 e
7A do art. da Lei n.l!.. 6.015, de
31 de dezembro de 1973,
seja
apreciado pelo Plenário.

Sousa)

A matéria ficar_á sobre a rnesa
durante
cinco
sessões
ordinárias, ~a.ra recebimento
de emendas,_ de acordo com o
disposto no art. 235, II, c,
d'? .Reglmento Interno.
É o seguinte o recurso
deferldo:

Nos termos regimentais, comunico a V. Ex~ que esta comisRECURSO NO 8,
são aprovou parecer da lavra
DE 1990
do Sr. __Senador Severo Gomes,
concluindo pelo arquivamento
os senadores·- que esta subsdo PLS nA 221/89,
de autoria
crevem, não se conformando com
do Sr. Senador Odacir Soares,
a decl_são da Comi_ssão de· Cons-:A
matéria será remetida ao ti tu i ção, Justiça e C i dadanii;;1;
que considera nula
todas as
nomeações e admissões sem con- arqu1 võ_.
_que aprovou,
por maiori~ de
curso público, feitas na admi-votos. emenda apresentada pelo
nistração pública direta ou- O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de ilustre Senador Meira Filhoi
indireta e dá outras providên----Sousa)- A Presi.dência comuni- ao Proj E! to de L. e i_ do _Senado _n __ _
cias, na reunião do dia 22-11- ca ao Plenárlo que deferiu o 335,
de 1989..
de autoria, do
90.
_-Recurso n.ll. 7, de 1990,
i nternobre Senador Márcio Lacerda,
Na oportunidade .··renovo a v. posto
no prazo regimental, no que_ "regulamenta o art. 227 ,_ §
Exll meus protestos de
elevada
Se!!:t;idq q§! qu_e o· Projeto de 6.l!.., da Constítuiç?o Federãl,
estima
_e_
consideração.
- Le1-___ d_o-senad_o n.l!. 377_, _ _çle~ '1989, dando nova- _reda?o a:os i tens
s~nador Cid
-Sabóta
de de autoria do Senador· Fernando 1_A do art. 52 e 7 -do art. 54.
carvalho, Presidente.
Henrique Cardoso,
que altera da Lei n.l!. 6.015, de 31-12-73",
dispositivo da Lei
nR. 3.071, dela vêm interpor recurso para
de 1.Q. de janeiro de 1_916_, e do discussão e votação da matéria
OF. N~ 92/90 CCJ
com
DecretO-Lei nA 4.657, de 4 de pelo Plenário desta Casa,
Brasília, 23 de novembro d~ setembro de 1942, e dá outras fulcro no art. 91, §§ 4~.e 5~,
provfdências.
seja apreciado do Regimento Interno do senado
1990
pelo Pleoário.
·
Federal.
peTas razões de fato
e
de
direito
~.
seguir
senhor Presidente,
A matéria fiCará sobre a Mesa articulááaS:
cinco
sessões
Nos termos regimentais, comu- durante
I - O Fato
para recebimento
nico a v. Ex~ que esta comis- ordinárias,
são aprovou parecer da lavra de emendas, de acordo com o
De
autoria
do- i.lustre Sehàdor
disposto
no
art.
235,
II,
do
do Sr .. Senador Francisco Ro1Márcio Lace rOa,- O- PLS n~ 3_35
lemberg,
concluindo pelo ar- Regimento Interno.
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1 989,
que
'227. § 6~.

çao Federal,
ção aos itens
1~ do art. 54
de 31-12-73",
unanimidade,
Constituição.

regu 1 amenta o
d-ª-- Constitui11

dando nova reda~
1~ do art. 52
e
da Lei n~ 6.015
foi
aprovado à
oela comissão de
Justiça e Cida-

dania desta Casa, com a Emenda
nA 1, da própria CCJ.

O dispositivo constitucional
objeto da regulamentação proposta dispõe, verbis:
Art.

227 . . . . , .. ·--··. ·~·~

§
6~
Os f-fihos, havidoS
ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão
os mesmos direitos e qualificações,
proibidas quais-

quer designações

natórias .

filiação.

discrimirelativas
à

norma constituinte.que se
pretende regulamentar e bastante
clara e
não permite
tergiversações.
Ampliando
o
a·l cahce da
1 egi s 1 ação
ordinária que, gradativamente
vinha eliminando,
uma a uma'
as discriminações odiosas, ob:
jetivou o legislador const~itu
cional evitar que se criassem
distinções entre filhos nascidos fora e na constância do
matrimônio,
bem como entre os
filhos bioló~icos e aqueles
chamados "do coração 11 , os fi1 hos adotivos.
-A

E o projeto de autoria do se~
nador Márcio Lacerda manteve~
se fiel
ao espfrito da Lei
Fundamental de 1988,
merecendo,
em conseqüência, o apoio
unânime dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O mesmo não sucede com a emenda apresentada pelo nobre
Senador Meira Filho, que consagra a falsidade
ideológica,
retirando-a
da condição de
crime - a ser combatido e
punido
pela
sociedade
e
elevando-a à categoria de norma cor;~ente.
Com efeito, prevê a emenda do
Senador Meira Filho, surpreendentemente aprovada, por maioria, pela Comissão de Constituição, .
Justiça
e
Cidadania, 'verb1s:
"Inclua-se ao (sic) 54 da Lei
n~ 6.015, de 31 de dezembro de
1973 parágrafo único com a seguinte redação;
"Parágrafo
L,Jnico.
Fica
autorizada a atribuição de
nomes fictícios aos pais do
registrando, quando'não forem esses conhecidos, devendo o fato constar do referido assentamento e somente designado na respec-

tiva-

certidão, por decisão

judi~ia1.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

II

-o Direito

N~

Com efeito, legaliZa a norma
proposta o que,
até então,
constitui
crime, cuja punição
é prevista pelo art .. 299 do
Código Penal, verbis:
Art.
299. Omitir, em doçumento público õu particular:
declaração que dele
...... dev1 a constar, ou nele ; nserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa
Q~_ _que
de v i a se1"' esc r i ta
com o fim de prejudicar- di.:.
refto.
criar obrigação ou
alterar a verdade
sobre
fato
_ __
juridicamente
relevante.
Pena -

..

·······-·~

(Em regime de urgência
nos

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

ter~os

do art.

3~6.

c.

do Regimento Interno)
-Discussão, em tur-no único, dO
-Projeto de Resolução n~ 63, de
1990_, __ de autor i a
do Senador
Iram Saraiva, _que altera o
art.
65 do Regi 11Jel}to _I-nterno
do Senado Federal. (De~end~ndo
de pareceres.)

20FÍCIO N° S/54, OE 1990
(Em regime de urgência
nos

omissis

63, DE 1990

~ermos

~rt.

do

336, c,.

do .cRegimento l:_n_ter:-nc)_

_Ofi'cio n.g_ __ SL5A de 1990 (n.g_
ParáQrafo único. Se o a- 1 35/90, na ór-fgenrJ, re 1at 1 vo à
gente e funci_onár1 o públ i- proposta para que seja autorico,
e
comete
o crime zado o Governo·-- do Estado da
preva 1ecendo-s_e do cargo, Bahia a emitir e colocar em
dois bilhões
ou se a- falsificação ou al- mercado vinte e
teração é de assentamento de Letras Financeiras do Tede. registro c i vi 1, aument:a- souro do Estado da Bahia
L FTBA .
(Dependendo
. de
se a pena de sexta parte.
parecer.)
Não será violentada, porém,
apenas a norma penal indicada.
Para permitir a
vigência da
regra ant1jurldica pretendida
peio ilustre Senador Meira Filho, seria necessário derrogar
e
adulterar
inúmeros ·outros
dispositivos legais, o que se
verá
durante
o debate em
plenário da matéria reco~riàa.
Estão certos os recorrentes
de que,
recebido o presente
recurso,
a ele será dado provimento, para que o Plenário
rejeite a
indigitada emenda,
em nome do_ respeito ao Ordenamento 'Jurfdico Nacional, por
obra de inteira ~USTIÇA!

MaurfcfO-COFrêa --Mauro Benevides - Pompeu de Sousa Jutahy
Magalhães - Alexandre
Costa - Ney Maranhão - Cid sabói~ _ de
Carvalho Nelson
carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Passa-se à

ORDEM DO DIA

-

3 -

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do senado n~ 63, de 1989, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a construção de 1ogradouros, de edifícios de uso público e de
veículos de· transporte ·colativo, ·a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras
de
deficiência fisica,
nos
termos dos arts. 227, § 2.g_ e
224 da Constitl:l!_ç~o, tend? PARECER, sob
da comissão

n~

341, de 1990,

Otretora, oferecendo a redação do vencido.

4 PROJETO DE LEI DO SENADO
N~- 203,

DE 1989~

(Inclui'do em Ordem do Dia
nos termos do art. 172, I,
dó Regfmento Interno)

Não
há quorum em
plenário
pa('ã ·pro-sseguimento da seSsão.
Nestas condições,
a matéria
cons~a~e da Ordem do Dia fica
adiada.
São_ seguintes os
cuja
apreciação
adlada:

Discussão. em turno úniCo, do
Projeto de Lei
do Senado n.g_
203,
de 1989,
de autorla do
Senaaor Marco Maciel, que dispõe J:Jobre __o regi strQ_ de pesso~s f1sicas ou iurfdicas
junto
i tens as Casas do Congresso Naciofica nal, para os fins gue especi. fica.
e
dá
out~:as
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provi dênc i as.
parecer.,

(Dependendo

de

art. 172, II, b,

Discussãt

Pa·recer n~

de

1990

PROJETO DE DECRETO

Votação,
em turno único, do
Projeto de Resolução n~ 62, de
1990,
de autqria do Senador
Ney Maranhão, que dá nova
r-edação a
Resolução n 2 _94, de
1989, tendo

em tUrno único, do
345,

5-

do Regimento Interno)

s~

da

Comissão·de Const1tuição, 'vus-

tiça e Cidadan1a, ao examinar
o Pro~eto de Decreto Legislativo n 18, de 1985 (n~ 96/85,
na Câmara dos Deputados), que
aprova as contas do Presidente
da República, relativas ao exercíc~o financeiro
de 1983,
conclulndo,
com voto vencido,
em .separado, do Senador João
Menezes e voto vencido- do Senador Aureo Mello, que:
permanece a competência do
Congresso Nacional para ~ulgar
as contas anuais do Pres1dente

PARECER,
proferido
plenário, da Comissão

T!lrça-feira 27

em

lEGI~~ATtVO

.N 2 60, DE 1990
(I~Cl uído em

Ordgni_ çjq ofa_

nos termos do art .. 172,
li, d,
do Regimento Interno)

Vota-ção,
em _turnp úni_ co, do
de
Assuntos Projeto de Decreto Legislativo
Econômicos, favorável ao pro- nR 60, de 1990 (n~ 150/89, na
jeto com as Emendas que apre- Câmara dos Deputados), QUe asenta pe n 2 s 1 a 4.
prova_ o_ ~to que outorga concessão à Televisão Pirapitinga
Ltda., para exploração do serviço de radio_difusão ç:le sons_e
-imagens (televisão), na cidade
3-~
da República:
de catalão, Estado d~ Goiás,
tendo
PROJETO DE DECRETO
é da comissão Mi.sta PermaLEGISLATIVO
nente a competência para exaPARE_CER FAVORÁVEL, proferido
minar e emitir parecer sobre,
em p1enári~. da Comissão
N~ 58, DE 1990
as _contas anuais do Presidente;
da República, inclusive sobre,
- de Educação.
(lnc1ufdo em Ordem do Dia
os projetas em curso. que versem identica matéria.
-G
nós termos do
art. 172,, II, d,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
PROJETODE.
D!;:CRET.b
LEGfSLP.TfVo
Sbusa)- Nada mais havendo a'
do--ReQ-imento Interno)
tratar, vou encerrar a presen2
N
50_, DE 1990_
te sessão, designando para a
Vo_tação,
em turno único, do
ordinária
de
amanhã
a
-(Inclufdo
em:úr_dem ció Dia
Projeto- de De_creto Legislativo
seguinte
n~
58, de 1990 (n 2 129/89, na
nos ter=mos-do·art. 376,
Câmara dos Deputados), que aORDEM DO DIA
e,
prova o ato que o~torga permissão à
Rádio Divinal
FM
- 1
doRegimento
Interne)
Ltda.,
para explorar serviço
de radi adi fusão
sonora · em
PROJETO O~ RESOLUÇÃO
freqüência modulada, na cidade Discussão, em tUrno único~ do
de Formiga,
Estado de -Minas Projeto de Decreto Legislativo
N2 45, DE 1990
~R
50, de 1990 (nR 180/90, na
Gerais, tendo
Câmara dos Deputados), que a(Incluído em Ordem do Dia
PARECER FAVORÁVEL, proferido prova o texto.do acordo de cooperação cultural e educacioem plenário, -da Comissão
nos termos do
nal
entre o Governo da Repúart.- 172, II. b,
blica Federativa do Brasil e o
'G_overno
da Repúb 1 i ca do_ Equa_. de Educação.
do Regimento Interno)
dor, celebrado em Quito, em 26
-de outubro de 1989 (dependendo
Votação,
em turno único, do
de parecer) .
--_4
Projeto de Resolução_n~ 45, de.
1990;. de autor-i a do S_enador
- 7
PROJETO
DE
OE~RETO
LEGISLATIVO
Fernando Henrique CardOso, que
altera a redação do art. 16 da
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N~ 59, DE 1990
Resolução do senado n 2 94,
de
1989, que dispõe sobre limites
N~ 63, DE 1990
(lnclufdo_~m
Orde~
do
Dia
globais e condfçQes para as
operações de crédito interno e
(Em regime de urgência
nos termos do
externo dos municfpios e
de
ar:t. 172,_ II. ~.
suas respectivas_ autarquias e
nos
termos do art. 336,
estabelece limites e condições
II, e,
do Regimento Interno)
para as operações de crédito
interno e externo dos municfdo
Regimento
Interno)
Votação,
em turno Un1co, do
pios e de suas respectivas au- Projeto
de Decreto Legislativo
Discussão, em turno único do
tarquias e estabelece limites
e condições para a concessão n 2 59, de 1990 (n 2 147/89, na Projeto de Resolução n~ 53' de
de "autor i a do Senàdor
de garantias, tendo
Câmara dos DepUtados). que a- 1990,
Iram __ Sara i v a, que a 1 ter a o
2
prova
o
ato
que
renova
concesPARECER
FAVORÁVEL,
sob n '
art .. 65 do Regi menta Interno
são outorgada à Rádio Difusora do
323. de. 1990, da Comissão
Senado Federal
(dependendo
de Picos Ltda., para explorar de pareceres}.
serviço de radiodifusão sonora
-·de Assuntos Económicas.
em onda média,
na cidade de
8Picos, Estado do Piauf, tendo
-2
1

PROJET9 DE RESOLUÇÃO
N-2 62, DE i 990(InclUído em Ordem do Dia
nos termos do

PARE-CER-- •F AVÕRÁVEL -. -pro-f e r i do
em plenário, da Comissão

de Educaçia.

OFÍCIO N~ S/54, DE 19SO
(Em regime de urgência
nos termos do art. 336,

e,

Tetça-feira 'Z7
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do Regimento Interno)
Ofício

n.Q.

S/54·

10 -

de 1990 (nR-

PROJETO DE LEI DO SENADO

135/90, na origem), relativo à
proposta para que seja autorizado o Governo do Estado da

N" -205,

Bahia a
emitir e' colocar em
mercado vinte e dois bilh~es

(lr)cluído em Ordem do D'ia

de Letras Financeiras do Tesouro do Estado da. B~hia
LFTBA

parecer).

.(dependendb

de

-9Discussão, em turno suplementar, do Projeto.de Lei do 5~
nado n.rl. 63, de 1989, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a construção de logradouros, de edi-

fícios de uso público e de
veículos de transporte coleti-

vo,

a

fim de garantir acesso

adequado às pessoas portadoras
de
deficiência física,
nos
termos dos arts. 227, § 2.Q. e
224 da Constituição, tendo

DE 1989

Novembro de 1990
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aprova as cQntas do Presidente
da República. relativas ao exercício financeiro de 1983,
concluindo,
com voto vencido,
em separado, do Senador João
Menezes e voto vencido do senador Aureo Mello, que:

nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno)

permanece a competência do
Congresso Nacional para julgar
em turno único, do2 as
contas anuais do Presidente
Projeto de Lei do senado n
d;a Repúb 1 i ca ;
Discussã~.

203,
de 1989,
de autoria do
Senador Marco Maciel, que dispõe sobre o registro de pessoas físicas ou jurídicas junto
às Casas do Congresso Naci9na1, para os fins que espec,fica, e dá outras providências
(dependendo de parecer).
-

é da Comissão Mista Permanente a ·competência para examina r e _em i t t r parecer sobre
as contas anua1s do Presidente
da
República. inclusive sobre

os projetas em curso, que versem 1dentica ma-téria.

11

da Comissão

Discussão, em turno único. do
Parecer n~ 345,
de 1990, da
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de·
Comissão de Constituição, Jus- Sousa) Está encerrada
a
tiça e Cidadania, ao examinar sessão.

Diretora, oferecendo a redação do vencido.

na

PARECER; sob n.Q. 341, de 1990,

0

9

~iv~r~!ei~.d~e ~~é§t(nk ~~i~~~

câmara dos Deputados), que

(Levanta-se a sessão às
17 horas e 10 mfnutos.)

República Federativa do Brasil
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DO CONGRESSO NACIONAL
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ANO XLV- N° 163

BRASILIA- DF

QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 1990

CONGRESSO NACIONAL
Faço

saber

da Constituição,

que o Congresso Nac,onal aprovou. nos termos do art. 49, inciso XII,

e eu,

te

Nelso_r, Car:neir_Q, ~Pr-_esident_e do Senado Federal_.

DECRETO

LEGISLATI~O

p~omulgo

o_:s;_egu1n-

No 44, DE 1990

Aprova o ato que outorga concessão à Aecofaba Radiodifusão Ltda., para
explorar, eelo prazo de dez anosl sem direito de exclusividade, serviço de
radtod1rusao sonora em onda médta, na cidade de Riacho de Santana, Estado da
Bahia.
Art
1,g,
É aprovado o ato que outor-g<;~. concessão à AecoTaba Radiodifusão l,..tda., a
partir de 31 de agosto de 1989, para explorar, pelo prazo -de -dez anos,
sem dfreito de

exclusividade,
na cicta·de de R1acho de
sonora em onda méd1a.
Art.

Santana~_Estado

da

E}ahia,_s~rviço,

:de radiod_ifusão

2st Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal,

27 de novembro de _19~.Q. -

-~enador:;:. Nelsot"L

Ç,arneirc,

Pre~i~en~e._

-faço saber ·que o Congresso Na c i anal_ aprovou, nos termos do art. 49. inciso XI I.
da constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal_, prOmulgo o $eguin-

te

DECRETO LEGISLATIVO NO 45, DE 1990

renova concessão à Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda.,
explorar s~rviço de radiodifusão sonora, em onda méd1a, na cidade deVotuporanga, Estado de São Paulo.

para

Aprova o

ato que

Art.
1"'
É aprovada a renoy_<;~.çãQ de concessão à Rád1 o 'Cidade :AM de Votuporanga
Ltda., .para explorar, pelo p;·azo de dez_anos_, sem direito de exélu~iv1d~de,. serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Votuporanga, Estâdo de São Paulo, ato a
que se refere o Dãcret.o ast 9S.11~-. de 3J õê--·a;gostó de-1989.
Art . .2st Este decreto" legis__lativÇ> _entra em vig_oí" na d_ata de sua publ icaçãq.
0

Senado Federal,

2T ·ae novembro

d~

19SO. -

sena~or

Nelson Carne i

,..o, Presidente.

Faço saber que o- Congresso 1'\lac_ional aprovou, nos termos do inciso XII do art. 49
da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguin-

te

DECRETO LEGISLATIVO NO 46, DE 1990
Aprova o ato que outo,...ga concessão à Rádio TV Independência Ltda., para
explorar s~rvtça de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cid~de de
Toledo, Estado do Paraná.
•
Art.
1~
É aprovada a outorga de concessão à Rádio TV Independência Ltda., para
explorar, pelo prazo de Quinze anos, sem direito _a exclusividade, o serviço de radiodi-
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EXPEDIENTE
CENTIIO CIIIÁFICO DO SENADO FEDEIIAI.
~DOCOIIIGIIEMONAQOIIIAL
lmpteaso sob a responubthd.cte do~ Mes. do Senado Federal

PASSOS PORTO
Diretor·Geral c;lo Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor.Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA
Diretor Administrativo

ASSINATURAS

Semestral

lUIZ CARLOS DE BASTOS

·····················-·················-····-~·-··-·

Çr13.5!_9,6S

D1retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
o.,etor Adjunto

fusão de sons e imagens (televisão}, _na cidade de Toledo,

refere o Decreto
Art.--2~

n~

97.812, de 6 de junho de 1989.

Estado do Parahà, atei a que se

Este decreto legislatfVo E!rit:Fa émv1gor na data de sua pUbliCação.

Senado Federal, 27 de novembro de 1990. - Senador Nelson

carnei~o.

Presidente.

Faço saber que o CongressP Nacional aprovou, nos termos do lnciso XII do art. 49
da Constituição, e eu, Nelson Carheiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 47, DE 1990

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Esmeralda Ltda., para explorar
serviço de radiodifuSão sonora em freqüência modulada, na cidade de vacaria,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art,
1.s< É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio Esmeralda Ltda., para explorar, pelo prazo de dez _ anos, sem direito __ de exclusividade,
serviço de radiodifusão
sonorá em freqOência modulada, na cidade de_ Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul.
Art_._ 2jj, Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 27 de novembro de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber QUe o Congresso Nac1onal aprovou, nos termos do art. 49, inciso.I, da
Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do .Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRE.TO LEGISLATIVO NQ 48, DE 1990

Aprova o texto da convenção nQ 146 da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre Férias Remuneradas Anuais da Gente do Mar, adotada em Genebra. em 1976, durante a s2a Sessão da Confe~ência Inte~nacional do T~abalho.
Art.
1~
É aprovado o textp da Convenção n,g_ 146. da Organização ·Internacional do
Trabalho- OIT. sobre Férias Remuneradas Anuais _da Gente do Mar, adotada em Genebra, em
1976, durante a 62~ Sessão da Conferência InternaCional dÕ Trabalho.
Art.

2_g_

Este decreto legislativo entra em vigor na datã de sua publi"cação.

Senado Federal, 27 de novembro de 1990. --senador Nelson Carneiro, Presidente.

férias
remuneradas
Traba·l ho e tendo-se reuhi do bre
naquela_ cidade, em 13 de outu- (revista). 1970, sem por isso
bro -de 1976, na sua sãxagésima se limitar necessariamente a
Convenção sobre Férias
esse texto, questão que conssegunda sessão;
Remuneradas Anuais da
titui o segundo ponto da agenGente do Mal"(1)
Após ter decidido adotar di::- da;
A Conferência Geral da Orga- versas propostas relativas a
Após· ~er decidido que essas
nização Internacional do ·Tra- -revisão da convenção, (n.2. 91)
balho, convocada em Genebra de férias remuneradas dos ma- propostas tomarão a forma ·de
(revistal, 1949, à uma . convenção i nternaci o na 1 • pelo Conselho de Administração rinheiros
_ do
Bureau
Internacional do_ luz da convenção (n 132) so- a dota. neste vi.Qés i mo nono di a
CONVENÇÃO NO 146

1
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6 ~ Todo
Membro que ti ver r~ to, pelo mencionado ano, a fétificado a presente convençao rias remuneradas anuais com
proporcional~en~e
pode, _ademais, notificar ulte- duração
riormente o Diretor-Geral
do reduzida.
Bureau Inte~naciona1 do Traba1976.
----2.
Para os- fins da p-reSente
lho, por meio de uma declaração,
que estenderá o campo de convenção, o termo "ano" sig"'
ARTIGO
aplicação da conve~ção a ou- nifica um ano civil ou qualtras categorias alem das espe- quer outro período de mesma
As disposições da_ presente c-ificadas
no
momento
da duração.
convenção deverão ser apl,ca- rati_ficação.
das através das legislações
ARTIGO 5_
nacionais, na medida em que
7.
Na medida em que for
não forem postas em apl_icação,
A
forma
de cá 1 cu 1 o do pe-necessário, a autoridade comseja por vi a de convenções ca- petente ou qualquer organismo ríodo de serviço, para f.inS de
l e_t i v as, _sentenças arb i tra·í s apropriado
em
cada
país determinação do di re_i to ? fé...
ou decisões jucjicia_is, seja poderá, apó5 consulta às orga- rias. sera fixada pela autoripor organismos oficiais d~ f i - nizações de armadores e de dade competente ou pelo orQaxação de salãrios, ou de qual- gente
do mar
interessadas, nismo apropriado em cada pa1s.
quer outra maneira conforme_ a caso exi_stam,
tomar medidas
prát 1 ca na c i o na 1 e aprppr 'i ada para exclui r, d_a aplicação da
2. Em cond1ções a serem_qeas condições e_specí·ficas
de presente_ convenção, categorias terminadas
pela
autoridade
cada pais.
limitadas de pessoas emprega- competente ou _pelo organismo
o
das
a
bordo
de
navios apropriado em cada pais_,
ARTIGO :2
serviço efetuado _fora do_ conmarítimOs.
tNl.tO marft-imo será comPUtadO
1.
A
presente
conveQção
8. _Todo-Membrci que ratificar como período de serviço_.
aplica-se a todas as pessoas a presente convençãO deverá.
empregadas como gente do mar. no prime1ro relatorio sobre a
3.
Em condições a serem depela
autoridade
aplicação da mesma que deve terminadas
2.
Para os fins da _presente apres_entar em vi r:tude do art i- competente ou pelo or~anismo
convençao. a expressão "gente g:::: 22 da Constftu.ição da Orga- apropriado em cada PBlS,
as
do mar" designa pessoas empre- nização !nternacional do Tra- ausências
de trab.a.lh.o para
gadas em qualquer ·função ~ balho,
ir;dicar,
justificando participar de um curso reco~
bordo_de um navio marítimo ma- ~ev.idamente, as categorias _que nhecldo de formação profissiotriculado no terr-itório de um fo~~m objeto de exclusão na nal marftima ou por motivos
estado que-tiver ratificaOo a aplicação dos parágrafos 3 e 7 independentes da von~ade da
presente convenção,
que não do presente artigo e expor, gente do mar interessada,
tal
seja:
acidente ou manos relatórios ulterióres, o como doença,
ternidade,
serão
computadas
estado de sua legislação e de
a) navio de guerra;
sua prática quanto às referi- como o perfodo_ de s_erviço~
das categorias, precisando em
b) navio de pesca ou para o- qUe medida se ápricou ou se
ARTIGO 6
perações que se vinculam dire- .propõe aplicar a presente contamente à pesca, à caça de ba- ven_ção _ no que concerne às caNão serão computados nas fé~
leia ou a operações simila- tegõ-ri as- em questão._
rias remuneradas anuais mfnires.
mas _presc~itas no parágrafo 3
do
a-rt i go
3
da
presente
ARTIGO 3
3.
A
legislação nacional
convenção:
determinará quais navios são
1.
A gente do mar a que ~e
considerados navios marítimos, aplica a presente convençao
a) os dias feriados oficiais
costumeiros,
re_conheci dos
para os fins da presente con- terá direito a férias remune- e
venção, após consulta às orga- radas a_ nua is de uma duraç-ão como tais· no país dà bandeira.
situando-se ou não no perfodo
nizações de .armadores e de mínima determinada.
gente do mar interessada, caso
de férias remuneradas ànuais;
existam.
2.
Todo Membro que ratificar
b) os. períodos de irripossfbia preSente convenção deverá
de
traba 1 h o
em
4.
Todo Membro que ratificar especificar a duração das fé- 1 idade
a presente convenç~c _ pode, rias anuais em declaração an'e- conseqüência de doençaS, aç:::;:dentes ou_ maternidad_e.
nas
após consulta às organizações xa à sua ratificação.
de empregadores e. de trabalhacondições a serem determinadas
dores interessados, caso exisp~la
autoridade
competente
ou
não
duração
das
férias
3A
tam, estender seu campo de a- deverá em nenh~m caso ser su- o~Qanismo apropriado de cada
plicação,
com as modificações períor a trinta dias civis por pa1s;
que se fizerem necessárias pe- um ano de serviço.
c) as autorizações tempera1 as . condiÇões pr6pr i as à i ndústria concernente, às pesso4. Todo Membro que ratificar rias para permanencia em terra
as excluídas dã definição de a preSente convenç~o poderá concedidas à gente do mar dugente do mar pelo parágrafo 2,
info~mar
ao Oiretor-Geral do rante o contrato;
item (b), ou a certa_s catego- Sureau Interna_cional do Trabad) as aütorizações compensarias da mesma.
lho,
por uma_ declaração ulterior, que ele_ aumentará a du- tórias de qualquer outra natu5. Todo Membro que, de ac9rdo ração das fé r i as def i n 1das~· no reza, em condições a serem determinadas
pela
autor-idade
com o parágrafo 4 do presente momery..tp de_ sLia_ ratificação.
cOmpetente ou pelo organiSmo
artigo,
estender,
no momento
apropriado de cada pais.
da ratificação, o campo de a--ARTIGO 4
plicação da presente cQnvenARTIGO 7
ção, deverá especificar,
numa
1.
A gente do mar que cumdeclaração anexa à mencionada priu, durante determ1nado ano,
1.
A
gente
do
mar que tirar as
ratificação, as categorias Vi- um perfodo de serviço com dusadas por essa extensão e, no ração inferior ao período re- férias objeto da presente condura0te toda a
momento oportuno, as modifica- querido para ter.direito à to- venção deve,
ções que se fizerem necessá- talidade das férias prescritas duração das mencionada férias,
rias.
no artig·0-3 acima, terá direi-. re·c.eber, _Qel_o·mef!os, sua remu-

setenta e
três,
a seguinte
convenção, a ser denominada
Convenção sobre Férias Remuneradas Anuais (Gente do Mªr),

7468

Novembro de 1990

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II)

neração
normal
{inciusive
quando esta remuneráção Com..::
portar prestação i n natUrá~_ O

valor em espécie corresponde~
te às mesmas), calculada se-

método determina o o- pe_l §I
autoridade competente ou organismo apropriado de cada pais_.
gundo

2.
os montantes devidos, de
acordo com o parágrafo 1~ acima,. deverão ser pagos à gente
do mar interessada antes de
suas férias, a menos que esteja disposto de forma diferente
na legislação naci6n?~l ou-~m
acordo entre o empregador e a
gente do mar.

--

3. A gente do mar que deixa o
serviço do empregador ou _ é
dispensada antes cte ter tirado
férias que lhe são devidas,
deve receber, por cada dia Qe
férias devidas. a remuneraçao
prevista

no

pará9ra-fo

presente artigo:

1.sl. do

ARTIGO 8
1. o fracionamen~o das férias
remuneradas anuais, ou a acu-·
mulaçêlo do per-lodo de -férias
adqulridas no curso de um ano
com- o de fé r 1 as__ Ul te-r'_ i o rés,
poderá ser autorizãdo pela au~
tori dade competente ou· orQa·nismo apropriado em cada pa1s.

Sob reserva do parágrafo
do presente artigo, Ef á me;.
nos que não esteja acordado de
outra forma entre o empregador
e
a. gente do _m?~:r _i nteressadt::-.
as férias remuneradas anua1s
presgri tas pe1 a Presente con-vençao devem consistir de um
per1odo ininterrupto.
2.

1J~.

ARTIGO 9

Em casos excepcionais. disposições podem ser tomadas, pela
autoridade competente ou pelo
organipmo apropriado de caQa
pais, ·para substituir as férias anuais devidas em virtude
da presente convenção por uma
indenização em espécie equJv~~
lente pelo menos a remuneracao
prevista no artigo 7.
ARTI G0--1 O

1.
A época em gue as férias
serão tiradas sera determ1nada
pelo empregador após consulta,
e, na medida do possível, com
o acordo individual da gente
do mar interessada ou de seus
representantes,
a menos que a
mesma seja fixada por re~ula
mento, convenções colettvas,
sentenças arb1trais
ou
de
qualquer outra maneira conforme a prática nacional.
2.
A gente do mar não poderá
ser induzida, sem seu consentimento, a tirar férias anuais
que lhe são devidas'_ num lugar
que não seja o mesmo de sua
contratação oü de recrutamento,
prevalecendo o que for
mais próximo de seu domicíl_io ...
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salvo se uma convenção- coleti- sid.o. r-~.. gis.trada pelo.. Diretorva _ou a legi"s1açâo nacional Gerai.~
~
d"fSpuserem ..-de forma d f ferente
2·
.Sua entrada ém vigor se
3-. ··A gerit_e do_ mar CJUe To r- õ- dará doze meses após a rati_fibrigada a tírar ·-sups ----férias cação de dois Membros térem
anuais quan~o se encontra em si do reg i Str"adas pelo Dl reterum lugar diferente do autori- Gera 1 .
zado no parâçrafo 2 ."do presen3-.- A parti r
de então, esta
te artigo,
terá direito
a
transporte gratuito até o lu- Convenção~ entrará em vig(;r ,_
gar de contratação ou de re- Para çade Mem6rq, do~e-meses
crutamento-, preva 1 ecendo o que após a ·data em. q~e sua ra~ifí
for mais
próximo - -de · seu c:;ç,i;ão t·iver .. sidç, registrada.
dom "i c i 11 o. A sua _ma11ut_enção
ARTIGO 1'7
durant~ a _vi~gém e
-os ·custos
relaciona is d'i retamentfi! com a
vi agem-cõrFerão- p6F - co·nta
do
Denúncia
empregador -e o t·empo de vi aQem
1.
TOdo Membro q~e tiver ran~o_será d~duzido _das
fértas
remu-neradas _anu.ais devidas à t_i~icado- a_pFesente c_onvençãó
~gente---aõ-mar
f nteressada:.
POde Oér'li,Jhc_iá-1a ao exp_irar_ um
período de dez anos- aPós· a
data de vigênci_a inicial da
ARTIGO ·11
convenção. atravês- de uma co~9
Diretor-Gera1
Será considerado como-nuJo e muni<;áção
do
não exist_.El:nte. qu_alqu_er acordo d_o Bureau Interna:clonal
Traba
1
ho
·a
ser
- fJor
ere
sobre a renUnCfa a::o -direito a
fêr-1 as remuneradas anua1s mi- regist~aaa.·-A denóncia s6 terá
nímas prescritas pel·o artigo efeito um ano a pó~ o respect i3,- parágrafo 3. _ou._-sa1vo nos vo· registro.
casô's- · eXcepcionaTs _prescritos
no.. · art-igo ·g da presente con- '2.
Todo Membro que tiver revenção;-- a _renan-cia às mencio'- .:t.i ficado a presente convenção
nadas_ férias.
---e· ·que, nci prazo de um ano após
o- término ·do período de dez
ARTIGO 12
a_nos- _mencio.na~o 09 parágr_~fo
pf'ecedente,
nao t; ver f_e<_to
da faculdade de denúricia
A gente dó mar_ em fé ri as anu- uso
ais só ·s·e_rá convocada em casos previsto no presente a'rtfgo.
de" e-x-trema ur•gênci a e após ter estará obr1Qaao por um novo
recebido um aviso préviO com período de dez anos. _podendo,
ant-ecedência razoá Vê l: --a partir de ent'ão; denu"riCiar a
Presente ·convenção ao término
de cada __ per_:í odo .. de dez _an.o_s
.ARTIGO 13
nâs Condrções previ st:áS
no
present-e
artigo.
Meciidãs eTetivas,
adaptadas
aos meios pelbs quafs é dado
ARTIGO 18
efeito às disposições da pre- s-eh't~ -conve-n-ção. deverão_ .ser
Notificação das ratificações
1;,_gmadas por meio de _I,Jma .. in.spe- aos- Membro_s
çao adequada ou
por ___ q_ua_l quer
OUt'f"'Q-_ mõÇ:Io _a •f _i m -:de assegurar
1.
o-- 0 i reter-Gera 1 do Bureau
a .,p1 i cação c·orreta e o res.:.. Internacional
do
Trabalho
pefto às regras ou dispoSições notificará todos os MemOres da
relativas__ a férias r~_rounera- Organização Internacional do
das.
-Trabalho do r_egistro de todas
as ratificã-ções e dJ;!núncias
.~ ART~GO 14
que -'"' 1 he forem_ comunicadas- pelos Me~bros da Organização. _
A presente convenção revê a
convenção de fé r i as remunera.2. Ao no t_fl' i c;ã r- os MembrOS_ da
das de ~ar-rnhê)t-qs_ (r~vistaJ, Organ-izaÇãO do f-e_giS-tr_o da se1949.
gunda ratificação qve lhe tiver sido comunicada,
o Dire_tor-_G_~ra_l
chamará _a atenção
ARTIG9 15
dos mesmos Parã a data em que
-- Ra t_i fi cações_
a_ presente convenção entrará
em vigor.
"As rat ~ f"íCâÇões ..- forwa fs da
p'resen·te conv~ehÇão serao comuARTIGO 19
nicadas ao Diretor-~eral
do
Bureau Internacional do TrabaComuniéãção à Organização das
lho. -e- seirão por··ele registra- Nações Uni das _
das.
1. ó Diretor-Gera1 do Bureau
_ARTIGO 16
Internacional
do
Traba1hÕ
comunicará ao Secretário-Geral
Entrcidà éiii' v-íJ;~or·das Nações Unidas,
para fins
de registro conforme o artigo
1 . A present-e- Cbl1Vé_nção só se 102 da .. Carta das Nações Uniápl_i cará ao-s Membros. da Orga- das, informações çomp1 e tas so-nizaÇão-- -lnterhâcional .q_o Tra- bre todas as . rat i f í cações e
bãlho cuja ratificaçã~ tiver todos os atos _de denúnc~a--que
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ele tiver registrado, conforme
os artigos precedentes.

ARTIGO 20
Revisão
Cada vez_ que julgar necessário o Canse 1 h o de Adtn_i n__i st_ração de Bureau Internaclonal de
Trabalho apresentará â Conferêncla Geral um relatório sobre a aplicação da presente
conve_nção e examinará a oportunidade de se inscrever,
na
a9enda da Conferêncta. a questao de sua revi são tota_l
ou
parc1a1~

ARTIGO 21
Efeito ___ da revisão da convenção

Novembro de 1990

1.
Caso a conferência adote
uma nova convenção com revisão
total -ou pa~cial da. presente
~onvenção, e
a menos que a
nova_ convenção_ não d_i sponha de
forma direrente:

74(19

2
Em todo caso, a presente
convençãO permaneceria em vigOr,
na sua --forme e -conteúdo,
para os Membros que a tivessem
ratificado· e que não ratificassem a convenÇão- com revisão.

a) a ratificação por um Membro da nova convençã_o com revisão acarretar1a de pleno diARTIGO 22
rei to, não ob_stante o artigo 3
acima,
à denUn-cia fine-diata da
Textos
que
fazem fé
presente c_onvenção, sob reserva de que a nova convenção com As. versõ_es francesa e ; nglesa
revi são
tenha
entrado
em de texto da pr_esente convenção
vigor.
fazem igualmente fé.
b} a par-tir--da daf6 de- entr~
da em_vigor da nova
convenção
com rev1 são a pres_ente convenData da entrada em vigor:
ção deixará de estar aberta à (1)
13 de junho de j979.
ra_~-! fi cação dos Membro_s. _

Faço saber quê o Congresso N-ãc i' ena,- aprovou, h os termos do art. 49. inciso KII,
da Constituição, e eu,
Nelson Carneiro,
Presidente do Senado Federal,
promulgo o
seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NO 49, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão à Organização Kimura-Nakaya de Radiodifusao Ltda., para explorar serviço de radiodifusao sonora. na cidade de
Bastos, Estado de São Paulo.
Art. 1~ É aprovada a outorga de concessão à Organização Kimura-Nakaya de Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo pra_zo de dez anos. sem direit·p_ de exclusividade, serviço ae radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Bastos, Estado de São Paulo_, ato a
que se refere o Decreto n~ 97.941 • de 11 de _j u 1 ho de 1989.
Art. 2~ Este decreto legislativO entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1990. -

Senador

Nelson Carneiro, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 192• S~SSÃO, EM
27 OE NOVEMBRO DE 1990
1 .1
ABERTURA
1.2

EXPEDIENTE

Mehsagens do Governador do Oistri~o Federal
- N~s 139 e 140/90-DF (n~s
1 i 1 e 112/90, na origem},
1.2.1

restituindo autógrafos
proj e tos
de_
sancionados.

-~1

de
ei

1 .2.2 - Discursos do Expe-

diente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Antecedência na cobrança
do aumento_ de pa_ssagens pelas companhias aéreas.
RONAN TITO
Criação-de
bloco parlamentar governis-

ta no Senado FederàJ. Di vida e_xterna brasileira.
SENADOR CID SABÓIA'DE CARVALHO
Ofvida
externa
brasileira.
1 _. 2 • 3 -

Requer i mentes

-N~
454/90
de urgê-ncia
para o _Projeto de Lei
da
Câmara
n~
80/90
(n.sz:
- 3 . 681 /89,
na
Casa
de
origem), que introduz modificação na estrutura organizacional
da 4~ Região da
Justiça Federal, dá competência ao res-peíc-tiv_o Tribu-nal
Regional
e determ1na
outra? provj dênci as.

--N~
455/90,
de _urgência
para o ProJe"'fo de- Lei
da
Câmara
n.Q.
100/90
(n.~<..
4 . 759/90. - na
-casa
de
origem), que d1sp6e sobre a
criação das Procuradorias

da RepúbJ~i ca nos Estadqs de
Rora 1 ma e Amapá, e
dá -ou-o
tras providências.

T.2.4

téria

--Apreciaçiíc de ma-

Requer i menta n~ _45_3/90. de
autor i a de- Senador· João Lyra,
1 i do
em sessão a_nterior, solicitando _que sej~
c.ons i der ado_ de 1 i c"er:"'Ça para
tratamento_ de- saúde o pe-ríodo· de 1.Q: a 30. de novembro do corrente anQ. Apro-

vado.
1 .3 - ORDEM DO DIA

- Projeto de Resolução n~
45/90_, que a 1 ter a a redação
do art. 16 _da Reso 1 ução- do
Senado n~ 9~. de 1989,
que
dispõe sobre
limites globais e
condições para as
operações d~ crédito interno e externo dos municípios
e de suas respectivas au--
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.----------------tarqui as e es_tabel ece 1 i mie condiçõe-s_ -para as operações de crãdi to 'i r1terno
e externo dos munlc.íp_íos e
de suas respectivas autarquias e estabelece limites·
e condições para a concessão de garantias. Votação
adiada por falta de quorum.
tes

Projeto de Resolução n~
62/90, que dá nova redação
a Resolução nA 94/89. Votação adiada por fa1ta de

quorum.

Projeto de Decreto Legislativo n~ 5$/90, que aprova o ato_ que outorga
permissão à Rádto Dfv1 na FM

Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Formiga, Estado d~
Minas
Gerais. Aprovado. A
.promu.lgação.
- Pro~eto de Decreto LegislatlVO n~ 59/90, que aprova o a.to que renova con-

cessão outorgada à Rádio
Difusora de Picos Ltda.,
para explorar serviço de
radi od1 fusão _so.norÇt em onda
média, na Cidade de Picos,
E:;;tado do Pi aui'. Aprov·adc.
A promu 1 gação. ·
Projeto .. de. Decreto Le.gislativo nll. 60/so: quê aprova 9· ?to . que. outorga
concessao a Televisão Piratin!nga Ltda~, par.a explo-·
raçao ·cto serv1 ço de . r adi odifusão de sons e imagens
(televisão), na Cldade de
Catalão. E$tado de Goiás.
Aprovado. A promulgação.
- Pro~eto d~ Decreto LegislatlVO n.l2. 50/9-0, que a;..'
prova o texto do acordo de
cooperação cultural e ect"u-·
caci ona.l entre o Gõverno da
República
Federativa -do
Brasil e o Qov9rriódá-Repú;..
bl ica do Equador,· ·celebrado
em Quito, em 26 de outubrO
de 1989. Discussão encerrada,
ficando .. a ___votação adiada por falta de . ~uo
rum,
após parec·e-r favoráve 1 da comissão ·competente.
- Projeto

de.. Resçllução t1R

63/90, que a 1 t·er.a. o art. 65

-

do Regimento lnterno do Senado
· . Federa 1 . Oi scussão
sob restada; em ·virtude· da
fa 1
de - quorum- para votaçao do Requer1ffiento n~
459/~0; 1 ido nesta
opo"rtunid~de.
de
extinção da
urgencia.

ra.

relaà _ . proposta para que
se.J a .~utor i z.ado o Governo
do Estado _da Bahi a a· emiti r·e
colocar no mercado vinte
bilhões de Letras Financeiras db.Tes~uro ~o Estado da
Bahia-LFTBA . . Retirâdo
~
pãt.rta
nos termos ·ao art.
175,
e,
do-Regiment.o lnterno.
:- Projeto de Lei. do Senado
n.l2. 63./ e9' que . dispõe" sobre
a construção de logradouros, de edifícios de uso
público e de veículos de
..transp.o..rt_e _c.ol.e.t.1vos.•. a. fim
ç:l~-- _garamt i r acesso- ade.quadO
as_ ~-PessOãS portadoras de·
deficiênc.ia
física,
··nos
termos dos arts. 227·, § 2~
e
2.2.4.
da
Constituiçãõ. Aprovado em turno sUplementar,
nos
termos
regimentais. À Câmara dos
Deputados.
.... ,~ofíci-o ·nA S/54/90,

~;_'(?

·-esa

- PrOJeto. de· Lei do Senado
nR. _2.Q.3/89_,- qUe. d1 spõe sobre
o r_e!;(fstro· d"é- pessoas físicas ou jUri 01 cas· junto às
Casas d.o =· Congresso Naci o-nal, para os fins que especifica.
. e. _.dá · outràs
provldências. Retirado da
pauta
nos termos dO art.
175, e, do .Regimento Interno.
- Parecer

n~
345/90,
da
de . Con§.t.i tu. i ção,
ça e Cidadania, ao e.xaml na r o Projeto _de Decreto Legislativo n.Q 18/85,.
que _aprova as contas do
Pres1.dente
oa República,
relativas ao exerci'cio .fi.-

·comt~são
Jus~ 1

nanceiro.~de

1983. Discussão

encerrada, f1cando a votação adiada por falta de
quorum.
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455/90, 1 i_ dos no Expediente
da presente sessão.

1.3.2

-

Discursos apõs a

Ordem do Dia

SENADOR
NELSON WEDEK!N,
como Lfder - Comentá r i os a
declarações do Presidente
Fernando co11 o r, sob·re o
re'cado "ihlpl f c_ i to nos' votOS_
brancos e nulos do últimõpléito eleitoral, em segun'"'"do turno_
.
·
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES Fraqueza do
sindicalismo
nacional. convénio entre o
Governo do Estado de São
Paulo e o Tr,-bunal de Justiça de São Pau 1 o", para a
. aplicação de informatização
nos processos judiçiais .....
SENADOR ODAC!R SOARES
Sugestão para-uma Pol ftica
o
setor
racional
para
caCaué·i r o.
1 . 3. 3 -• -~ êOmUn·i caÇão da

Presidência

Término do prazo· para
i_nterposição de recurso no
sentido d.e inclUSão em Ordem ·cto dia. do . Projeto de;
Lei do s~nado n.Q 163/90,·
que est.abel ece prazo para
os mandatos.dos atuaís $overnado_res. dos Est"ados - ·cte
Roraima e Amapá, aprecfiadO
~h·c·l usi va.mente. pela Comi ssao de Constituição. JuSti~a
e· Cidadania. A Câmara
dos Deputados
···

1

1.3.4 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4
ENCERRAMENTO
2 ~ DIRETORIA-GERAL
.

Extreto de
3/90.
-

-

--·

Convênio

n~

1 .·3 .- ~- COnlin ú:ação da Presidênica
··

3 - MESA DIRETORA
4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
DE PARTIDOS

Prejudicialidade
auerimentos
nR.s

~ COMPOSICÃO DE COMISSOES PERMANENT~S

dQ~

454'

Re-·

é

_:_'

A ta da 192ª Sessão, em 27 de novembro de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTO$,
ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS.
SENADORES:

gues - Afonso Sancho
Mauro
Benevides - Marco Maciel - Ney
Maranhão- Mansueto d~Lavor
João Nascimento
Francisco
Aluízio Bezerra
Nabor Jú- Rollemberg- Lourival Baptista
nior- Carlos De'carli- Ale- - Jutahy Magalhães - Ruy Sacexandre Costa -Chagas R~dri- . lar - João Ca1mon
Hvdekel

Freitas- Jamil Haddad ~-Ronan
Tito.;.. Már.lo' Covas .;;.;~ Ant6flio'
Alves -Pompeu de Sousa·~ Roberto Cani"pos· - Mendes ca·na 1e Rachid Saldanha_Oefzi ~ Affonso Camargo - Jorge Bornhausen
Márcio. Sérezoski -Nelson
Wedekln- Alberto Hoffmann.
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PRESIDENTE (Pompeu de partir de

Sousa)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 30
Srs. Senadores. Havendo número
regimental,
declaro aberta a
sessão.

Sob a proteção de Deus,
ciamos nossos trabalhos.

ini-

O Sr. 1~ Secretário proc~derá
à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

segunda-feira,• dia
26 do corren_te mês, da_ta da
publicação
da
Portaria
no Diár1o Oficial da União.

O dinheiro cobrado a mais

1 aS

pe~

passagem; aéreas
terá,
contudo,
que ser devolvido,
conforme garantiu domingo passado o _Major Per e i r a Nunes ,
porta-voz do M1nistério
da
Aeronáutica.
em publicação·.-no A Tarde da Bahia, no dia 26
do corrente mês.

Ncwembro de 1990
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Aéreas devolverem dinheiro".
SoJ i cito que essa nota. assim
como a do A Tarde, de sal vãdOr, Bahia, sejam incorporadas
a este p·ronunci amento.
AC.rl3di to
que o Presidente
Fernando Co11or tem o ri1aior
interesse no esclarecimento e
na so 1 ução defini ti v a desse
prob1ema_que. independentemente dos prejuízos causados. adquiriu aspec~os de uma séria
distorção geradora de cr_ít_icas
e dúvidas noctvas à boa reputação das autoridades vinculadas à política Qos reajustes
eventuais das ta r i fa_s aéreas e
áó DePartamento de Aviação Ci-

A cobrança ilegal, antecipada. pe 1 a~ refe-ri das empresas
aéreas, que cobraram passagens
nos dias 23, 24 e 25 constituiu,
e_fetivamente,
uma fla- v i l - (DAC).
Restituindo
autógrafos
de grante irregularidade, e não
apenas
um
~quívoco
a
ser
corO Sr. Afonso Sancho - Permiprojetes de lei sancionados:
rigido, porquanto a vigência te-me V. ExA um apa~te?
reajuste de 29,3%. ocorreN,~;~.
139/90-0F
( n,~;~. 111/90, na do
de
O SR.
LOURIVAL
BAPTISTA
origem), de 23 do corrente, ria somente no dia 26
- ouço o .aoart_e do nob·r_e Senarelativa ao Projeto de Lei_ do novembrO'.-_
dor
Afonso·
Sancho.
DF n~ 37, de 1989, de iniciaO acumuTadO de aum~tltos do
tiva do Governador do Distrito
ano,
somado
o
.de
·ontem.
alcano ~sr. Afonso Sancho ---Aplaudo
Federal, que dispõe sobre o
causando sérios a denúncia que v. Exa está fadepósito. e a venda de veículos ça 748,34%,
removidos, apreendidos e reti- prejufzos aos usuãríos; ·sabre- zei-Ido -das~ companh faS a"éreas,
dos, no Distrito Federal, e dá tudo aos executivos qúe ·viajam porque as m~smas come~eram um
constantemente.
verdadeiro abuso. Não é só deoutras.providênc1as.
volver o dinheiro; elas deveA Varig anunciou, ontem, que riam ser punidas, e para isso
(Projeto que se transformou
na Lei n~ 130, de 23 de ·nevem~ vai devolver aos passageiros "há um órgão no Governo_. Não se
prejudicados a diferença que compreende
que a seu belbro de 1990,)
cobrou a mais na _venda das prazer se faça um aument~ antecipado, _tendo uma publicação
N-'!" 140/90-DF
( n~ 11 2/90, na passagens.
no Diário Ofiçi~1 dito 1ustaorigem}, de 23 do Corr.ente,
Esse
episódio
de
cobrança
anmente
o -·contrano_. V. Ex deve
relativa ao Projeto de Lei do
DF nA· 40, de 1990. de
it:"licia- tecJpada e ilegal do, aludido incluir em _S.é.u discurso um ativa do Governador do Distrito reajuste das tarifas aérea~. pelo ao Ministrp Jarbas PassaFederal, que
cria
escolas e~volto nas penumbcas de uma r i nho, para que S. Ex~ mande .
classe e centros ~e .~n~ino_ de situação_confusa, atinge a in- punir exemplarmente essas comassim n_ão ocorram
1-'! grau na Fundação- EduCaci o:_--- tegridade e a credibi U.dade do panhias e
nal do Distri_to_ Feâeral. e dá Governo,- exigindo esclareci- mais fatos des.sa nat.urez~.
mentos
e
providências
drástioutras p~ovidências.
cas e urgentes. já iniciadas
O SR.
LOURIVAL
~BAPTISTA
(Projeto que se transformou pelo_ Ministro da Aero_náutica,·
Tê·nente-Br
i gadei r o
. Sóçrates - Mui to gra_t_o a_ V.
E_xA,
em ina Lei n~ 131, de 23 de nevem~
Monteiro,
que
deverá
apurar
a
nente
senador
Afonso
San-cho.
bro de 1990.)
-origem do erro e a responsabiF -i..z questão de fazer este
O SR. PRESIDENTE (Pompeu ~e lidade de quem autorizou aquepronunciamento porqu~ presenSousa) --o expediente lido vai la cobrança.
ciei
esse fato. Só vim a tomar
à pub1 i cação.
No
que
me diz respeito, conhecimentQ desse a~mento no
sábado
passado,
pela
manhã,
sábado pela manhã.
Mudei a
Há oradores i nscr i to.S.
estive num balcão de emissão roupa, fu ;- ao aeroporto. Quanno Aeroporto de do 1á cHeguei, aproximei-me do
Concedo a palavra ao nobre de passgem,
Brasí 1 ia,
e presenciei uma balc~o e encontrei esse emiSenador Lourival_ Baptista.
grande aglomeração de Passa- nente Ministr_o, a1ém de muitas
geiros
·irritados reclamando outras pessoas. O pessoaJ
que
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL providências, e afirmando que estava atendendo no balcão diPortaria
de'
reajuste zia que o preço· já era novo,
SE. Pronuncia o seguinte a
discurso.) Sr. Presidente, tarifário passaria a vigorar a desde a v_é-spera, sexta-feira.
Esse aumento foi
deliberado
Srs. S-enadores, alegando que o partir _do dia 26. _
para sair na segunda-feira,
Departamento de Aviação Civl
Soube~ então, naquela oportu- quando
ser·ra
publicado
(DAC) havia autorizado a coOficial. Mas,
na
brar desde sábado, dia 24 de nidade, que na sexta-feira à no Diário
novembro passado.- o reajuste tarde as companhias aéreas já sãXta-feira, as companhias aénovos reas
já
cobravam o preço
de 29,3 por cento, nas tarifas estariam cobrando os
preços.
reajustado... Achei por bem dar
a~reas. as principais empresas
este
depo
i
mente·,
por-ou e o Goaereas - Var1g, Vasp e TransEste epis6diõ a que me ref-if--o verno não tem culpa. E um abubrasil- começaram a cobrar o
novo préço no mesmo dia, com foi presenciado também ~or um so que estão fazendo em cima
antecedência, evidenciando uma eminente ~1n1stro do Supremo .de _uma ordem 1 ega 1 .
precipitação
inaceitável
e Tribunal Federal, ao lado de
Quero agradecer,, então. a V.
contrariando, aliás, a Porta- quem me encontrava na ocasião.
Ex~ o aparte e, guanto
à suria da Ministra de Estado da
gestão,
V. Exa deverá enO Correio Braziliense de onEconomia, Fazenda e Planejamento, Zélia Cardoso de Mello, tem publica uma nota sobre o caminhá-la ao Ministro Jarbas
naqual
diz: Passar·i nho.
(Mui to
bem!
assinada no dia 23 e que auto- assunto~
Empresas Palmas.)
r i za va o novo preço somente a "Aeronáutica manda

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL
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juste de 29,3 por cento. A contra
esta Casa? Perdoem-me,
portaria da tninistra -da
E- Sr. Presidente e Srs.
Senadot:onomia,
-Zélia Cardoso deres, se neste momento eu pare-;:;
Mel lo, autoriza o
reajuste cer aqui o Conselheiro Acácio
nas tarifas aéreas a partir e
falar
do óbvio, mas muitos
de hoje. "O que prevalece é de nós estão empenhados na
~
portaria
da mlnistra", construção
do
regime
de1nfor·mou ~ o porta-voz
da moerá ti co, que prevê o Par 1 aAeronáutlca. O Ministro Só- mente independente ou interdecrates Monteiro deverá apu- pendente- o Poder ~xecutivo e
rar
hoje
se O erro partiu o Judiciário.
mesmo do DAC. "Vão ser
tomadas providências", garan- Hoje,
já não temos mais ·como
tiu o maJor Pereira
Nunes. quarto P_oder a
imprensa,
que
As principais empresas aé- auxilia
a
derriõcracia o tempo
r:-_eas- Varig, Vasp e Trans- todo, denunci_ando,
anunciando
bras i 1 -·começaram a cobrar todas essas mazelas. Hoj_~. já
-o-novo· preço com 48
horas não há mais um tripé, mas
uma
d.e antec~denci a,
mesa bem a.ssent~;Ida, com quatro
pernas. Sem qualquer uma
das
Os
terminais de comPuta- pernas, pode a mesa claudicar.
dor das agências de
viagem
já amanheceram sábado com a
Sem dúvfda alguma, Sr. Pres1determ;_naçá:Cl
de
cobrar
_o dente, não conheÇo nenhum pafs
reajuste de 29,3 ·por cento do mundo que tenha construido
na_s_ tarifas aéreas. A men- democracia -sem Um Par 1 amento
sagem
trazia
o
titulo de forte e inOependente. Deve haho!
i ntormat i on
(i nfor- ver,
permanentemente,
um
maçao quente)
e
teria se diálogo do Parlamento
com o
baseado na portaria n~ 4í7 Executivo, com o J~diciár.io
e
do DAC baixada
a i nda
na com a imprensa_. A imprensa são
sexta-feira passada.
_ps nossos
braços estendidos,
leva para o povo o nosso tra- O dir4?to_r:- do DAC, briga- balho,
o nosso esforço,
na
dei r o
Ser·g 1o
Surge r,
não tentativa da construção do Esfoi localizado ontemL_O re- tacto democrático.
ajust~ nas tarifas
aéreas.
anunc1ado pelo- Ministério
Querer
fazer desta Casa um
da
Economia
na
ú 1 ti ma i nstrumento"·-a.:o E.xecut i v o é fesexta-feira, deverá ser pu- rir
a democracia no loCal - o
b 1 i cada
_hoje
no Diário Parlamento -. que, sem dúvi
Oficial da União.
é o- ppnto forte do regime

DOCUMENTOS A QUE SE REFE-

RE O SR. - LOURIV AL BAPTISTA

A Tarde

Sa 1 v ado r,
Bahi a,
feira, 26-11-1990
AÉREA~

EMPRESA

Segunda-

DEVOLVE

QUANTIA COBRADA A MAIS

ro

Brasília (AE) -O dinhef~
cobrado a mais pelas

passagens

aéreas

ser devolvido,

terá que

garantiu on-

tem o porta-voz do Ministério da "Aeronáutica, major

Pereira Nunes. As empresas
aéreas alegam ter sido aU-c
torizadas pelo Departamento
deAviação

Civil

(DAC)

a

çobrar desde sábado o reaJUSte de 29,3%. A portaria

da

ministra

da

Economia

Zélia Cardoso de Mel1o, eu:
to~iza.o reajuste nas tarifa~
aereas a partir
de
hOJe.
"O que preva l_ece é a
portaria- da ministra",
in-

formou

o

porta-voz

Aeronáutica. O Ministro

da

Só~

crates.Monteiro deverá apu-

rar hOJe se o __ erro partiu
mesmo do OAC. "Vão ser tomadas providências", garantiu
o major Pereira Nunes.
As principais empresas
aé'réas- Varig, Vasp e Transbrasil -começaram a cobrar
o novo preço com 48 horas
de antecedência.
·

Os
terminaiS de computador das agencias de viagem
já amanheceram sábado com a
determinação
de
cobrar o
reajuste de 29,3%. nas tarifas
aéreas.
A mensagem
trazia
o
tftulo
de
Hot
infonmation
(informação
quente)
e teria se baseado
na Portaria n~ 417 do DAC
baixada
ainda
na últimã
sexta-feira.

O d1retor do OAC, brigadeiro Sérgio Burger,
não
-fçi localizado ontem. OreaJuste nas tarifas
aéreas,
anunciado pelo Ministério
da
Economia
na
última
sexta-feira, deverá ser publicado
hoje
no Diárt_o
Oficial, da União.
-

Correio

Brazi1iense

Brasília,
segunda-feira,
26 de novembro de 1990
.

AERONÁUTICA MANDA EMPRESAS AEREAS DEVOLVEREM DINHEIRO
O dinheiro cobrado a mais
pelas passagens aéreas terá
que ser devolvido., garantiu
ontem o porta-voz do Ministério da Aeronáutica, major
P~~ei r a Nunes .. As
empresas
ae~eas
alegam ter sido autorizadas pelo Departamento
de Aviação .Civil
(DAC) a
cobrar desde sábado o
rea-
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O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa)- C.oncedo a palavra
Senador Ronan Tito-.

no~t:'e

ao

0
SR. RONAN TITO (PMDBMG-.
Pronuncia o_ se'guinte discurso.
Sem revisão do orador.) -sr.
Presidente, Srs. Senadores,
a
1 mprensa vem not i-cfãndo alguma
coisa que_, acredito, não passa
de balão de ensaio.
.

legisla~ivo.

Já
vi, Sr. Pres1dente, regimes qUe não são propr1amente
democratas, que têm Um Slmulacro de Poder. Legislativo.
Mas
nunca vi um regime democrático
sem úm Pãrlamento
forte
e
independente.
-Tenho

visto,
mui tas vezes,
o c9ntra_ditório_,
que
e 1mportant1ssimo na vida da
democracia, porque democracia
não :é pasmaceira. Democracia,
já se disse, é uma conf1itividade civilizada.
A
t
t t ·
d
t
ena lva
e coop açao de
senadores
dos part1dos~
do
partido majoritário, e, as vezes, com a 1 gum sucesso~
·tem
aconteci do aqui .
Mas a nossa
legislação, Que eu
rião dfr'fB
nem ·democrâtjca, é permissiva,
admite tudo f sso.
~rryfos,

OUVi falar de blocos. Normalmente ouço ·falar muittYem blocos
no carnaval da cidade do
Rio de Janeiro e até os
apre~
c~ o
mui to.
São b l ocos excepC1onais,
tê·m_ extr-aordinários
mestres-salas e porta-bandei"ras ··
•
-E verdà"d8., -também, Sr. Presfdente, que está previsto no
nosso Regimento a crlação- de
blocos com
finalidade
bem
cJ_ara. O que tenho escutado o
NoSso Parti do, -o PMDB: tem-se
que tenho ouvido tem sido mo- primado, através
dos
tempos,
tivo ... de
reuni_ões. uma_ delas, em captar bons elementos - se.s~ na o me engano,
no aparta- nadores, depUtados
1 á 1 nas
-rrre-nto· do Senador ·uor~t~e Bor- bases,
e em fornecê-los! aos
nhausen, que foi escolhldo por outros partidos.
En-tão, 'não
esta
Casa para representá-la vai
ser
desta vez que vamos
no Consé1ho da República.
p-or ficar injuriados.
.
isso,
não posso admitir que o
Lutamos e demos sústentação à
Senado_r Jorge Bornhausen estaria tramando contra esta Casa. criação do pluriQartfdérismo,
Não posso também admitir que até sem ~eias, até sem nenhuma
outras pessoas e. outros sena- limitação.
dores, que a_ imprensa noticiou
estarem 1á, tramassem contra a
c i to,
Sr.
Presi_dente, r:1este
Casa. Por que digO
tramando instante, que isso não ~avore-

. DIÁRIO DO CONQ~SSO NACIONAL (Seç!)o ill
ce a democracia, porque_ também _ Sr. Pres i dent.e. não tenho nenão é possível.
Pelo_ ·menos nhum peio de dizer aquj_ que o
ninguém, até hoje, conseguiu meu parti do, o_ PMDB 1 ~_um part_iconstruir
um
regime do de oposição, não-negará ademocrát_ico sem partidos,
e poio_ ao senhor Pl"es i dente da
sem parti dos
fortes_.
O PMDE! República
naqueles
assuntos
continua te i mando em existi. r e que
criam
condições
de
até em cr_escer. NeSte- s"egliháo goVerhabi 1 idade. O_ meu ._Parti.turno das elei_ções,
veio um do,_
o PMDB_, tem um~tradição
recado das urnas~ _Q~,Jvi_ -~.Hna __enlonga de oposição. sabe mu1to
trevista do Senhor Presidente bem discernir o __ ~ue_ é.aP'?io-ao
da República, ontem, excluSfva Governo e o que e apo1o a gopara a Rede Globo, o que não é vernabilidade;._sabe distinguir
normal, dizendo que ,as urnas o ·que é
importante para o
mandaram um recado._ E _verdad~. Pais, _o que é oposição ao GoMas, pelQ amor de Deus, nao verno e o _ ~ que é oposição ao
vamos fazer uma exegese pesso- País.
al do que as urnas mandaram
dizer. O povo nâo está sob
-R_ecentemen1:é, no_ GoV'erno· prejulgamento; nós, os homens pú- sidido pelo ~residente ~osé
blicos,
é que estamos. O povo sàrhey. vimos a maioria _do
disse: não cabe recur-so_. o--re- nosso partido em oposição;
oo
sultado das urnas está aí para entanto,
criamos
çoodiçõe_s
ser a na 1 i sado, E para 'I; e r-se para a governabilidad~ e para
uma leitura bem f~ita e não a~ transição, p9rgue, r~pito,
cabem interpretações pessoais. nao somos opos1çao ra1vosa.
Pelo que s~ no~icia nos jor~
is, parece que no_s querem
O
Par 1 amento. com- toda a- Sua na
1 oca r
nessa pos_i_ção. Como?
história,
manteve
uma co
Ferindo
as regras basicas __ Qq
tradição: o mai·or partido in- Parlamento,
ferfndo a maior de
dica o presidente. E _da traQi- todas as regras.
não _está
ção da República, Sr. Presi- escrita_ em nenhum que
regimento, o
dente, e nunca foi quebrada. o Parlamento é o lugar
do
entenmaior
partido
indica__ o
presidente. E claro, é óbvio dimento,._ ..
que o presidente deve estar à
mesa,
no
seu
lugar
O Sr. Cid Sabóia de Carvamajestático, mas tem que estar lho
V.
Ex A um
nc plenário o maior partido- aparte? Permite-me
para dar-lhe estabilidaQe. sem
a qual o presidente,
muitas
O SR. RONAN TITO
Quço V.
vezes, pode ficar se~ amparo Ex.a
-daqui a POucO.
da maioria do Plenário,
O- ParlamentO é 6 lugar do enprincipalmente
Sabemos que os b 1 ocos ex is-. tendi.mento,
tem, mas
são,
eu
diria, esta Casa. Sr._ Presidetnte, o
esporádicos;
sem dúvida, de- PlenáriO des:t-ª_ .. -ca~a. é muito
pendem do assunto, -dependem pequeno para_ t:r_aV?lr b.3t~1hªs~
dos interesses. Por exemplo, o campo da batalha é uro pouco
Por isso, o senado, no
vi membros do Gover::no afi_rma- maior.
rem, aqui , que na Câmara o _Go- munçjo to_d.o, é a·. <;:asa çjo~ · gran~
verno tem maio~ia absoluta. No des deba~es, do debate. dos
entanto,
fomos apreciar,
há grandes- t_emas. PQr t s5o tamdias, o .veto do Senhor .Pr_esidente,
que,
aliás, escan- ~~~àS ~~s~~e ~o~~~~~~~~f~ m~~~
daliza-me, apreciamos ·a veto à arranhada, nos_ momentos em que
aposentador i a,
aos_ di rei tos_ a .demoCcéicia-fo~ erixovalha_da,
dos aposentados na 1ei de Cus- mui foS, - mui toS daqu91 àS á.corteio e Benefícios da Previdên- dÇ~s __ pu çfªQUe1_à tr_ãd i ção foram
cia, que demoramos tan~o a respeftados ......Um deles é apreexaminar. E demoramos pOrque sença de todos_ os par't i dos,
a
buscávamos o entendi.mento com represent~ção de todos _os paro Poder Executivo. Abrimos mão tidos na d1reção da Casa, na
de muita coisa qu_e dela não Mesa. M_a_s tem que_ ter sempre
abrirfamos.
Abrimos mão de como Pre.s i_ dente da Mesa um ho_-indicado
pelo
maior
~~~~o; g~ri~â~; ~~ 5 aff~f;~~~aà mem
partido. Nunca,
repito,- . isso
Previdência• Social, para que fo! arranhado.
E por qUe não
houvesse o entendimento e para fo1 arranhado? Vustamente para
que não demorasse mais. No en- d~r conQi çfjo a esta. casa para
tanto, depois de feito o en- que continue. a_ .ser a __ Casa do
tendi mente, o que aconteceu? débate, ___ a Casa da conflitiviHouve um veto, justamente re- dade civilizada.
caindo sobre a parte mais fraca, os aposentados. E depois,
No . ·_entanto, Sr. Pres 1dente,
então, vamos medir forças, va-- temos declarações,
incluSive
mos para o Plenário. E a_s Li- de Líderes_,_ ou de pessoas que
deranças do Governo estavam se di ~em 1 td_eres do Governo.
otim1stas porque, segundo e- dizendo que querem criar um
las,
têm maioria
absoluta. bloco para assumir a PresidênPenso que essa maioria é oca~ c.i q. do . Senado _ Federa_l . Não
sional e depende muito
do po_sso
crer
na
veracidade
_a_ssunto.
disso,
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PePmiteInicial-

mente, eu gostaria de_ ouvi_r o
nobre Se-nádor_ Cid Sabó 1 a de
Carva1 ho-.

sr.

~ogaça

para inscrever-me.

Apenas

O SR. RONAN TIT-O - Não posso
acredita r. Vamos debater sobre
o assunto,
p_orque e da maior
importâricia.

Va_mos ouvi_r- iniciaímente· Õ
nobre Senador _C 1 d Sabó i a de
carva 1 ho. .Se nâo __ me· engano, a
Me§a deve a 5., E"x~ um;;J _re_sposta _ ã_ - sua questão _d_e . ordem.
Peço ao nobre Senado.r ,repita a
questão ~e ardam. para sabermos. se a Mesa já tem pronta a
resposta.

o Sr. Cid Sabóia de CarVãlho- Aparteando V.
Ex.a,
ou e r-o. prime iro, 1 evar __o apo i o
do liderado ao_ líder .. na sua
explanação, e dlzer que por
vá,r i. as_ ve?~s, já abor-damos _es~e
assunto .em defesa dos partldo~. em defesa das ~rnas. Essa
histór-ta de fo_rmaçãb de_b1oco
para indicação de Presidente
do Senado é_, _acim~ de tydo. um
modo de fraudar, Qe alterar,
de modificar o resultado do
povo _nas _ urnas bras_i 1 e i r as.
Agora mesmo o povo deu novo
recado para nós todos. E esse
recado, -agora. é diretamente
ao PreSidBnte da República. e
significa dizer a sua Excelência que deve dialogar, e com
u_rgência, com todos os partidos
e
coro_
t_odos
os
Governadores. A mính~ questão
d9 ordem. Senador. Ronan Ti_to,
foi
~ara demonstrar, veja bem
v. Ex , que os partidos que
-Torem formar blocos não terão
direito à
liderança ... Esses
parti dos como que dã_Saparecerão nas funções plenárias. mas
continuarão
existtndo
como
partidos là-fora. A _representação do partido aqui é que
dará oportunidade à _formação
do
bloco.
lsso
é
m.ui to
impor-tante.
E
ari"fé'cipei·-·me,
qorque v. Ex.a sabe como o Senado é a tacada, Ai nda ontem, -·_o
Senador Jutahy Magalhães f-a:iia
um pronunciamento e- ·mostrava
Como o Banco_ central gasta
muito mais do·que um poder, do
que
o ·Poder
Legislativo
brasileiro. No entanto, somos
dados como os· grandes gastado-res da República-. -·c-ottf menõs -de
1% no orçamento de toda a Nação, no orçamento de toda a_
República.

O SR.

RONAN

perdulário! _

TITO - O Poder

O Sr. Cid Sabôia de carvalho - Com menos de 1% no orçamento de toda a Nação, no Or_çamento de toda a_ Repúbl1ca! o
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Senador Affonso C?margo, candiOato á Presidência da República,
numa das oportunidades
de sua campanha,
mostrava um
cheque,
um cheque que ele teria devolvido. Na minha miopia.
sempre que ele aparecià
com aquele cheque na televisão,
eu levava meu•rosto ao
vídeo, na tentativa de ver aqu_ele

direito

que

m_e tinham

tomado, porque eu nunca recebi
aquele cheque que S. Ex~ de-

volvera, mas nunca çonsegui
identificar
que cheque era
aquele. Aquela moralidade do
Senador Affonso Camargo, que
deve ter comovi do a mui tos

.e-

tores, agora é contra-r i ada
pe-1 o próprio ser.1ador,
porque
agora o_ Senador Affbnso Camar1e i

pais vejam - pasme V. Ex .a, Sr_~
-, já gastamos quase
1% do orçamento com o

Pr~sidente

parlamento~

Não vou questionar as outras
rubricas do nosso orçamento,
nem as despesas dos bancos
centrais_ que existem por aí,
Eu só _gostaria de dizer a v.
Ex~s que os gastos com a
Presidência d8 República são quase duas vezes os gastos com
todas as mordomias do_ parlamentq,__ dos parlamentares,
dos
assessores etc, e até hoje não
vejo ninguém preocupado com
isto. Penso que devemos-creditar tudo isso ao fervor que
este Pais tem para a construção_Q9_~é_stãâó detriOCr'ât"íco e--o
apreço que o Pi!! f s t"em pe 1 o Poder_ Legi sl~t i vo".

go ·quer que as liderançaS _dos
parti dos persistam após a· termação dos blocos, segUndo
declarou·à imprensa. Além de ser
Por_ isto ___ mesmo.
temos que
uma viola~ão ao regimento do continuar ne-S:Sa senda, valoriSenado,
e uma violação moral, zando este Poder, que é, como
é mais gasto, é mais gabine-te, disse muito bem o nobre Senaé
mais
telefone,
é mais dor Cid SãOóia de carvalho, um
funcionário. Assim, V. ExB tem Poder perdulário.
toda a razão nas a_preci ações
que faz. Ai nda hoj_e,
erguerei
o-- Sr. JOsé Fogaça- Permiteuma nova questão de ordem, me V. ExA u~ aparte?
para demonstrar que a formação
de bloco restrin~e-se, única e
O SR:- ltONAN- TITO - Po fs não.
exclusivamente, as representa- Ouço, C_om muito prazer, ·o ações partidárias, chegando ao parte de V. ExA, nobre Senador
máximo de indicar membros de ..Jose Fogaça.
comissão,
mas nunca_com a ap~
t1dão de inverter a- vontade
O_Sr. ~osé Fogaça- Nobre Sepop~lar
que determinou que o nador, vou__ fazer u_ma observélPMDB é o maior Partido na Câ- ção dentro do pronunciamento
mara dos Deputados e que o de V. Exa que, na verdade,
é
PMDB é o maior Partido no Se- um reforço ~ posição já exposnado da República. Era o apar- ta, aqui, pelo nobre S~nador
te que tinha a dar a v.
Ex~
Cid_§c;bói_a de Carvalho. E jusQuero di-zer também que estra- tamente para tentar reafirmar
nhei as declarações do nosso e fortalecer aquf1o ·que foi
Companheiro
Affo_nso CamarQO' exposto pelo Senador cearen·se
defendendo a existência de 11- Cid Saóóia de carvalho,_.em
deranças inócuas e desat i va- qUestão de ordem.levantadá Por
das, quando S. ExA Qevolveu o S.- Ex~ Veja V. ExA que o art.
cheque,
numa importância bem 62 do nOsSO Reçjimenl:o diz: . "O
menor, que não vai pagar nem a Bloco Parl_ªmentar .terá 1 fder,
conta
do
telefone
do _a S:er . t nd i_ c.;!~: dO derit r ti ·as L Ídesecretár i á do secretário do reS
- daS
. ·Representações
secretário de S. Ex~.
Partidárias que o compõem".
E
verdade. o bloco é.cõn.stitL,JÍdQ
O SR. RONAN TITO- Agradeço_a por - repr-esentações
pSrtiV. Ex~ o aparte,
nobre Se- dárias.
Não é possfve1 que se
nador.
Quanto à questão do forme um bloco a partir de segasto, das despesas do parla- nadares avul samertte convocamento,
ainda ontem um jornal dos, reunidos ou organizados.
prestigioso publicou o quanto Este,
então. é o primeiro
ganha um parlamentar.
dado: o bloco é formado por
representaÇões partidárias. ó
Sr. Presidente, vou abrir um art. 62 do Regimento Intei"'nõ
pequeno parêntese e dizer o expressa~
seguinte:
ainda
há
pouco
estávamos apreciando o Orça-'-'0 Bloco Parlamentar terá
mento e verificamos que 68
1 fder, a ser indicado denvirgula não-sei-o-quê era o
tre os Líderes das Repregasto do orçamento para girar
sentações Partidárias -que o
a dívida interna. Vou repetir,
compõem."_
68% do total
do orçamento é
para girar a dfvída interna do
Portanto,
o Líder do Bloco
Brasil; depois da vfrgu1a é o Parlamentar é indicado dentre
gasto com o parlamento.
Nin- os Líderes das Representações
guém,
ninguém neste País vi Partidárias. No parágrafo uni..
preocupado com a divida inter- co está clarO:
na,
mas está todo mundo ;:ireo-"Os
.dem•is
L">'der.es"
- d's
cupado com· a dívida deste Po--der perdulário que é, sem dúrepresentações partidárias
vida,
o Poder
Legislªtivo,
que
co~põem
o b1oco
t;l-

t;l-
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"assumirão,
preferencialmente. as funções de ViGaLíderes do Bloco Parlamen- t_ar, na ordem indicada pelo
titular da liderança."
Significa que os líderes da_S_
repréSentaçõeS
partidárias ..
ufna ve;z: formado o_ b 1 oco, se
deSvestem dessa condf Ção- de1 í_ deres
da
rep_resentação
unitária e pas_~am a constltuir
o colégio de--vice-1 ideranças
do- blocO pa-rlamentar.
Portanto,_
des_aparec·e _a- 1 iderança.
un_'i, tá r i a
da
representaçao
p_art fdár i a;·· "Ciesaparece- com ela_
também o gabinete; desaparecem
a -·
assessoria, · telefone.
seéretária, e_nfim, todo o con-ju_nt_o
âe-- apoio
matéi"'Tãl
técrdco-Yhst~tuci_Onal

q"ue

o

tem

a 1 iderança dos P:artict":o~-. _E
qua 1 quer ou_tro tipo de ati tu de
ser i_ a i mora 1 _, _nobre L i áer .Ho.nah Ti to,
Ser·; a
degradante
para es_ta Casa _se_ a 1 guém quise_sse f~rmar b 1 oco_ par 1 amentar,
qUisesse constituir maís
uma 1 i de rança e _a i nda manter
os
1 í deres. crrld i v i dua 1 i zados
co_m todo O conjunto de· _a.P6i0
técnico e material
c·orrf Q"u€
cOntam.- Vou ma i _s él9.i ant_ê' __ t"!a
minha tese. A minha tese se
conS.ol i.da - e Quero. -crer ~que.
se -comprova defini _ti vamente no art. 64,
cQmbinado com o
art. 66, quando est~belece:
1
' Art.
64.
Aplica-se ao
·Líder do Bloco Parlamentar
o di spost6
no
art.
. - - - -66."
- ' -

.

E

que:.

o· ~que_~

df:Z O arL- 6(i"? D-i~

"É' da--competência dos Líderes das
Representações
Partidárias. -além de outras
atribui_çóes.
regimentais,
fndí car __ os- representantes
da·s' respe-ctivas agremiações
· ·na's comisSões. "

IS"Só--. Compri'ee-rl"de-. de forma ab--solutamente ~xc1udent~ ~qual
quer_ o~tra 1n~e_r:pretaçao; que
o 1 fder do_ bloco ·tiar'1amentar
substitui e sucede o -líder dârepresenta~ão
partidária nas
suas f_unçoes,
porque não é
possfvel que as funções e as
representações,
que são indicadas para as_ Com1ssôes Técnicas da Casa, par'a as Com-issões
Permanentes da Casa·. Se-jam~ i hdicadas pelo 1 íder do blo-co
parlamentar e pelo líder d~
represerit_a_Ção
partidária_, e
todas as_ demai.s atfvidades que
são"
inerenteS_ ào e'xE!"r'cíci.o
parlamentar sejam fedtas pelO
1 i der do : bl_aço parlamentar e
pelo líder ~ã repreSentação
partidária. Esse c-onflito n_ão
possib_i 1 i ta haver uma clara .e
expressa ...
O SR. RONAN TITO- Mas V. Ex 4

nd~o
vê -_atí_
- t:amt.?ém .duma·_
pletr:'a
escarac
er1zaçao
os_ par
l--

dos? ESses partidos que estão
querendo formar-se,
mesmo os
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ideológicos,
recem ...

eles

desapa-

o Sr. Uosé Fogaça - Este é um
problema
dos
partidos.
Desculpe-me V. Ex~! Pode ser
uma opção de eles se subsumirem
no
processo do bloco
parlamentar. Sem dúvida nenhuma, v.
Ex~
tem razão. Eles
praticamente se auto-anulam.
eles se autocastram no momento
em que aceitam a f9rmação ·dO
bloco parlamentar. E uma· autodestituição_ das lideranças.
E
mais; nao é possível que haja
uma
superposição
de
competéncia. A competência e
excl udente: ou é do _ 1 fder d~
representação partidária, ou e
do lider do bloco par1amentar.
Não é possível superpor as
competências. não é pos.sfvel
somar as competências. Uma exclui a outra. Se esta competência,
dada pelo art. 66 do
Regimento Interno, é exercida
pelo 1 íder do bloco---parlamentar, está excluído o líder da
representação partidária, porque ele não existe mais.
Se
ela é exercida pelo líder da
representação partidária,
é
porque não há um lfder de bloco
parlamentar;
conseqüenfemen-te, - não
há bloco
parlamentar. Por isso,
quero
claramente fazer aqui uma manifestação de reconhecimento_
ao caráter utilitário
da intervenção de V. _E_x 11 ' V.
Ex~
está chamando a atenção daqueles que são mais afoites Qo
que a própria afoiteza, daqueles que vão com mui~a sede ao
pote, daqueles que, .muitas v~-.
zes, em nome da cupldez polltica,
são capazes de solapar
as tradições seculares deste
Par 1 amento. V~ Ex.a 'está fazendo uma advertência honesta~
clara, sem ambigüidades e esta
dizendo que: primeiro, a criação do líder do bloco-.parl~
mentar significa a dest1tuiçao
das lideranças das repres~nta
ções partidarias na sua c~mpe
tência e no seu exercício; segundo,
significa a anulação
política
e
ideológica dos
partidos. Não é uma· questão
regimental, é uma questão de
opção política desses parlamentares; terceiro, signiftca,
por certo, a violação de uma
regra elementar,· mas consol 1~ada pela tradição, pela
longevidade, pela maturidade dos
séculos, a longa tradição do
Senado de respe1 ta r a_s organizações partidárias e respeftar
o
princípio majoritário n~
composição da Mesa. Esta -é a
intervenção que faço,
com o
mais irrestrito apoio ao que
V. Ex~ está dizendo.
O SR. RONAN TITO - Agradeço a
V.

ExA

Agora vou chamar a atenção
para o aspecto institucional:
a desestabilização da função
deliberativa do Senado. Vou

ffi
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repetir: a desestabilização da O SR. RONAN TITO - Agradeço a
função deliberativa do Senado. v. Ex~ Pegando um gancho do
Por quê?
que V.
Ex~
disse,
que é da
maHir- _importância, gostaria de
Todos sabelnos da· história re.;.. dizer que muita coisa do Gocente deste Par 1 amento .- Um Se- verno, nós, em tese, apoiamos.
nador do Espfrito Santo, por Por exemplo, a renegoclação da
dois anos consecutivo~. parou díyida externa.
o Senado e parou o Pafs. Por
quê? Porque houve o processo Tenno- cer'E"eze t!.e --que- o Exec'Lide radicalização. Naquele mo- tivo precisa. e muitp, 9o Co~
mento, estancou o prOcesso de gresso Nacional, principalmenentendimento. _Até nas guerras te do SenáCfo F_ederal ,_ e do amais sanguinárias ex-istem re- poio deste, para levar adiante
gras e 1 i m_i tações. Quando rom- essa rehegoci ação custosa, dipemos essas regras, Sr. Presi- fícil,
penosa. e que, sem dúdente,
tudo pode acontecer, vida alguma, de inicio vai enmenos o Parlamento
funcio- contra-r-- resist"ê"n-cfas· e-normes
nando. Ainda hoje, em conversa por
parte
dos
banqueiros
com alguns amigos, disse-lhes internac1onais. O Senado não
que das
coisas mais bonitas regateou, na primeira reunião,
que existem neste mundo de por parte não só deste Líder e
Deus
é
a Constitu_ição da do Líder do PSOE aqui, FernanInglaterra. Ninguém tem um e- do Henri que Car'do"so.
Juntosxemplar da Constituição ingle- nos apressamos a
hipotecar
sa para poder exibir. Por quê? todo
o
apoio,
apoio
Porque ela é uma Consti_tuição irrestrito.
Naquelemomento
consuetudinária. vem da tradi- também
fri sarna-s - um pont0°.
ção.
caminhando com a Histó- Quando o Governo diSse que não
ria.
faria nenhum pagamento antes
de estabel e_c1 do o ent~n_di men-EU tenho-~ héiSte momento, a to, acredita mos que o Execut ireafirmar, em defesa do que vo tinha toda a razão. E tem
sustento, que, deSde o ini'cio toda a razão. porque, no· passada República, nunca foi
que- do, e no passado
recente,
brada esta regra, a de que do qua-ntaS vezes a -renegociação
maior partido sai o Presidente parecta -n.- fhtlo- ·mu_í_to_--oe·m,-- --e,
da Casa. Tem toda a proprieda- na medida em que se fazia
de e-toda a razão, porque, re- aquele talking payment, o pepita, se no Plenário não hou- queno sinal de boa vontade,
ver um Partido forte,
coeso, naquele momento
cessava
a
para sustentar o Presidente renegociação.
Por quê? Porque
que se encontra em situação de os credores querem e receber,
juiz, e todos conhecemos o e,
na medida em que recebem,
Parlamento, a Mesa não
se não existe renegociação.
Isso
sustenta.
é
óbvio? Não praticado._ é
trágico. Por exemplo, o Presi0 Sr.
RÕnaldo Aragão- Per- dente da República manifestou,
mi te-me V. Ex~ um aparte?
através de projeto_de lei, a
intenção de privatizar. Tenho
O Sr. Mãnsueto de -LaVor
certeza de que Sua Excelência
Permite-me V. Exa um aparte?
precisará do Congresso Na c i o-nal atê -para dividir as suas
O SR. RONAN TITO - Ouço o no- responsabilidades na alienação
bre Senador Ronaldo Aragão e, das
empresas
estatais.
em seguida,
o nobre Senador Per~;Junto: em que c1 i ma Sua ExMansueto de Lavor.
Celencia quér? ... Não! Não estoU preganôo aqui, neste insO St'. Roriafdo Aragão - Ini- tante, o ·compadrio político,
cia1mente cumprimento v.
Ex~.
mas que nos sentemos à mesa,
meu Líder, pelO oportunà pro- os Lideres do Governo vão ao
nunciamento e relembro também Palácto do Planalto, conversãffi
à Casa, que na sua Presidência com· o Presidente da República;está ·um homem que é _ do _parti do enquanto nós nos entendemos,
de oposição ao GóverriO e, pelO aqui, com S. EX~s através da
que consta, a sua posição é a tribuna. Este é o entendimento
de
magistrado,. tanto nesta da democracia, norma 1 . Como vai
Casa
como
no
Congresso ser a nossa posição? Uma posi-Nacional. Parece-me sem senti- ção de Qoa vontade, de entendo, hoje, a formação de blocos dimento para com o GovernQ.
com um 6bjetivo -só, que .é a uma posição de oposição.
mas
PreSidência desta Casa,
com criando condições p;;1ra a gomedo ..de que- üm _homem de opos i.:. vernabilidade e para resolver
ção a ocupe.
A demonstração os assuntos mais sérios deste
dada pela· Presidente Ne1 son País. E agora? Ou será uma po-·
Carneiro na d1reção do Senado sição de nos julgar, como fida República e do Cóngresso zeram em certa época,
não
Nacional
traz-nos
esta adversários,
mas
inimigos?
tr_anqüi 1 idade.
Entendo que a Prefiro acreditar,
Sehador,
formação do bloco é
inoporto- que tudo isso não passou _de
na1 e, como muito bem disse V. mera especulação e que não
Ex , pode trazer a
1ngoverna- será levado em frente. Claro
bilidade desta Nação, Era este que a criação dos blocos é
regimental.
Entretanto,
a
o meu aparte a V. Ex 11

7476

Novembro de 1990

DIÃlUO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

criação do bloco para dar um
golpe no Congresso Naciona1 e
passar a ser Casa chanceladora
do Poder Ex~cutivo, gostaria
de dizer, alto e bom som.
se
isso acontecer, o resultado
dessa medida vai amargar mUltO
na boca dos golpistas,
o

Sr.

Mansueto

de

Lavor -

Permite-me V. ExA um aparte,
nobre Senador R.onan_ Ti to?
O SR. RONAN TITO - Ouço, com
prazer, o Senador Mansueto ~de

Lavor,

o

Sr. Mánsueto de Lavor- E-

minente Lider

Ronan

T1to,

o

pronunciamento de V. ExA é um
divisor oe águas: ele deixa
bem claro, através da maior
bancada que o povo elegeu,
nesta

Casa, que não vamos f i -

car impassiveis diante

dessas

incursões dos que ainda estão
saudosos do tempo dos biôni~
cos,

do tempo dos go 1 pes sob r_ e

o Poder Legislativo, que passivam~nte,
tinha de suportálos. E lógico. e o disse muito
b~m o Senador Jos.é Fogaça, que
ha uma permissão regimental
para formação de blocos. Entendo até que a nenhum grande
partido interessa a formação
desses blocos. A permissão de
que se formem e_sseS blocos é
para que pequenos partidos que
não têm, regimentalmente, suas
lideranças, se reúnam. Digamos
que cinco_ou ~eis partidos têm
sete Senadores:
forma-se um
bloco,
elege-se -uma· 1 iderãni;:a
e vice-lideranç?- comuns,
que
vão ter uma participação maior
do que se fosse o cªso _de não
se ter o b 1 oco .. !: _funciona 1
para pequenos partidos e é antifuncional
para
grandes
partidos. Não SEL pode :tirar
provei to de uma qoa jntençãoregimental para dar um golpe
na Casa. Eminente Líder Ronan
Tito, gostaria de, nes-te ·aparte,
di_zer à opinião púb:ica
que ninguém está discutindo
cargos,
participação na Mesa.
Não é uma me_ra di_s_puta pelo
poder.
A linha do pronunciamento de V. Ex~ é muito correta,
é uma linha de respeito,
em defesa da autonomia do Poder Legislativo, que não pode
curvar-se a esses que estão
a i, por baixo- do pano, querendo
atrelã-lo
ao
Poder
Execu-tivo, Temos a nossa autonomia constitucional.
Parabenizo a V. Exa Tenho a impressão de que essa idéia da formação
do bloco parlamentar
está murchando, é uma criança·
natimorta, é um monstro que se
~erou e que não tem pai._ Quem
e o pai dessa idéia? Ele é um
filho bastardo; esse bloco é
um filho bastardo; é, como se
diz na minha re~ião, um filho
de
"moita*',
naotempai;éo
Governo, mas nenhuma Liderança
do Governo aqui apresentou-se
para di zec:
. "Eu def~ndq o
bloco".
E do PFL? Não, não é
7

verdade, __ porque i lustres componentes da Bancada do PFL não
concorÇjam com_ o bloco, -e- o PFL
seria
6
maior
Partido
interessado. Quem é o pai desse
monstro?
Por
que não
aparece? Por
que
não
se
fdentifica? -Então,
realmente
não é Possível!
Este pronunciamento de V. Ex~ é da maior
importância e nos
levará às
ve_rdade_ir_as at1vidades parlamentares-. -não se perdendo tempo com monstros,
com filhos
bastardos . _de
~País
i rres-::
pensáveis que ficam por baixo
d_o pano, sem ter condições de
aparecer, porque-a idéia é tão
ruim ... Es_se bldco parlamentar,
çomõ está colocado, para
da-r um golpe na questão de sucessão . da Mesa,
é uma idéla
tão ruim, tão mesqu f nha, - tão
cúpida,
simplesmente o Poder
sem estar a serviço da coletfvidade do Pals,
esse bloco
parlamentar é· uma
fdéia
tão
ruim que os seüs r·espoflsáVei S
não aparecem. Era bom que eles
aparecessem,
fossem identificados, até para não ficarmos
fazendo conjecturas indevidas,
suspeições. Não aparecem,
não
se
identificam, não se encarnam os autores dess~ idéia.

o

sr.

Cid Sabóia de
valho - V._ Ex .a quer dizer
é ufol og1 a par-lamentar?

o

Sr.

Mansueto

de

~xato~ .É .um exe_rcí_,cio,

novembro,
o painel
que se
plasmou na politica brasileira
é muito diferente. Constata-se
uma derrota do- Gpverno·.- o Go-""
verno -foi derro·tado nas eléíções bras i 1 E:i,ras d~ 1990.
o
Governo precisa respeitar a
Opos ;-ção,
hoje expressa_ nos
governos estaduais, no Parla-mento; o Governo precisa aprender a convi ver com a OPosição e a respeitar o espaço
da Oposição.
Já ~stá na hora
de o_ Governo _abandonar - a que 1 e
ufanismo passãgei~o. transitório e efêmer·o oue ensaiou alguns passos
logo -após 3 de
outubro-. A rea 1 idade de 27 de
novemb~o
é bem diferente- da~
quela que certo excesso chegou
a
fazer
supor após 3
de
outubro.
-

O SR. RONAN TITO - Agradeço-a

V.

E?<.a

o Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite-me V. ex.a um
aparte?

O SR. RONAN TITO - Ouço o aparte do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do
PSDB.

O Sr. Fernando Henrique Carcar- doso- Senador Ronan Tito, com
que

L~vor

-

sao uns
ETs que estão aqUf inspirando
essa
má
idéia.
Parabéns,
Senador.
Rea 1 mente, -esperamos
que, a partir do seu pronunciamento e, com certeza de outro líder, possamos traOã1har
sob ré
os grandes prbõl emas
·deste Pais. V. Exa citou um: a
dívida externa.
O SenadO tem
respcinSabí1 idade -di reta sobre
o equacionamento desse problema, e não criou, até hoje, nenhUm -_-empeci 1 hõ sequer, ao Governo, como ·não -tem c r i ado em
váriQ~ ___ pontos, para o- bem deste Pa1s. Parabéns a v. Ex.a

O SR. RONAN TITO - Agradeço a

V. Exa pelo aparte.

Quarta-feira 28

relação à
formação de blocO-s
parlamentares,
acredito
que
nos devemos ater ao- -texto re~
gimenta1,
que
já foi
aqui
esquadrinhado.
A
Mesa
resolverá, com_absoluta
isenÇão.
sobre a cj'uestão -de ordem
1 evantada pe 1 o- Senador Cid _Sa":'
bóia de carvalho. Não sou te·
meroso que se fãçam blocos ou
não,
porque- os parti dos, na
sua individualidade,
resolverão esta questão. As palavras
de v. Ex A são muito, corretas
no
que
diz
respeito
às
conseqOênciãS disso.. Um bloco
se faz po-r -suscitar uma política.- -não para· ganhar uma Mesa,
este se·r i a um obj et i v o
menor. Quanto ao PS08, a nossa
bancada se reuniu, e. tem r e ivindicações quanto à_ Mesa, mas
não
são
reivindicações _de
car-go. Os cargos s~rão aquel e_s,
que nos couberem. Temos rei-

O Sr. ~osé Fogaça- Permitemé v. ExA um aparte, nobre Se- ~b~~i~a1~~~ra~~:~!9vaf0dir~Ó~~
o Senado Federal,
mantendõ a
nador Ronan Tito?
1 i nha de austeridade dO sena-O~ SR.
RONAN TITO- Ouço V. dor Nelson Carneiro, 1 evando
Ex 4 , .nobre senador José Fo- adiante a reforma administrativa desta casa,. fazendo- cõ~iri
gaça.
que o Senado Federal p_ossa vi r
o sr. ~OSé Fogaça
Quero a ser respeitado pela opinião
também lembrar à casa, lembrar públ.ica a pa_rtir de uma refor-:.
a v. ExA e a todos nós, afinal ma interna, e respeitando, esdé contasL que os resultados crupulosa e religiosamente, o
da eleiçao de 25 de novembro regulamento e. ,a __Const_ituição,
são b~stante diferenciados em fazendo ta~p~m com.que o C9nrelaçao às expectativas de 3 gresso Nacional - e o __ Presi":"
de outubro. Essa história do dentt:: do Sétl~do F~Q_e_ral. -~~r~
bloco parlamentar se alimen- tambem o Pres1dente do Contou, nasceu sob certo ufanismo gresso Nacional - tenha a aldas eleições de ::3 de oufubrO. tivez ..necessária como um Poderque, supostamente,
'Seriam e- da República ...
leições
com resultado próO SR. RONAN T~TO - Poder qlue_
Governo. Hoje, no, dia 27 de se faça respeitar.

Quarta-feira 28

o
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Sr. Fernando Henrique Car- desconheço

doso -

Poder

que

se

faç-a

respeitar.
Poder que mereça o
respeito da opinião pública e
se fará respeita r, a começar
pela aprovação.
absolutamente
necessária.
da regulamentação
das medidas provisórias,
que
transformam o sistema legislativo num esdrúxulo triCameralismo, em que passamos o tempo
todo discut1ndo, em conjunto,
no

Congresso

Na c i ona 1 ,

desfazendo-se, assim, o espírito da democracia representativa, que é das duas Casas,
não só-para representação que
o Senado tem dos estados como
também porque a democracia exige certo ir e vir- tempo. O
que se faz contra _o tempo, na
democracia,
oão é
perdoado
pelo tempo, E preciso que realmente se examine com calma
cada ·m~téria e haja instância
de reflexão. Ora,
as medidas
provisórias são o oposto, são
como estivéssemos no regime
czarista.
A culpa é nossa. do
Co,ngresso Naci ona 1 , e
não do
Senado,
porque o Senado aprovou, no ano pass~do, sob a liderança de V. Ex e minha, antes do segundo turno das eleições,
o - projeto do Senador
Márcio Lacerda que regulamenta
o uso das medidas provisórias.
Depois de aprovado pelo Senado,
procurei
pessoalmente o
Líder do PMDB na Câmara e
o
Deputado Nelson Jobim, que era
o Pres i.dente da Comissão de
Constituição e
Justiça e de
Redação, chamando a atenç.ã.o de
ambos para a necessidade de
que houvesse alguma regulamentação,
mesmo que não fosse·a
do Senador Márc1o Lacerda. Infelizmente a Câmãra--não atuou
com rapidez,
e
hoje estamos
com esse problema ~rave. Para
nós, do PSDB, é mu1to importante saber qual o compromisso
da futura Mes~ com a modernizaçao do Congresso e com a
postura de altivez. Perdoe-me,
Senador Ronan Ti_to, u:ti 1 izar
este aparte para fazer quase
que um comentário paralelo.
Gostei de ouvi-lo debater a
posição do Senado na renegociação da dívida externa.
Infelizmente,
na quarta-feira
passada, tive que viajar e não
pude ouvir até o final a exposição
do
Senador
Rqberto
Campos. Deixo registrado que é
de se estranhar que os Senadores do Governo combatam, neste
ponto, o próprio Governo.
No
momento exato em que se forma
uma coesão politica para dizer
que a posição tomada pelo Governo, na renegociação da df~
vida,
é correta, eu não ouvi
das lideranças do Governo aqui
presentes, eram escassissimas,
como têm sido, nenhuma palavra
em defesar Li os An~1s e não
vi
palavras em
de~esa
do
Governo. O que vi foram várias
incompreensões. O nosso gesto
---e V. Ex 3 já disse- foi po1 ítico, .não técnico.
Ali ás,

m

a
tecnici_dade da
matéria, que é muito complexa.
Não se i porque, mas a·l guns senadores da República se colow
cam do pont~ de vista dos banqueiros
interhacionai.s.
Eles
têm outros advogados, não precisam dos noss_os, mui to menos
daqueles que têm representação
popular. Afirmam que nes-ta matéria o _S_e_nad_o não pode exagerar com -_de ta 1 hes que parecem
ridículos. Ridículos!? Veja V.
Ex~ Estive_ recentemente, junto
com V.
Ex~. em Washington, e
tive _a satisfação de a 1 moça r
com O Prr:rsidénte do Banco lnterameriCano,-- Dr.
EnriQue I-glesias, qúei fo.i meY.. coleQa na
Cepa_l. Ele me_ pedTu fizesse
Uma confer~ncia sobre a dívida
para os -:d1retores do __ Banco
Interamericaho.
Eles estavam
preocup~dos não
~anta
com o
pagamento dos juros, ma$ com o
í _tem que ó nobre
Senador Roberto Cainpos · ffupugnOU,
o da
capac_i da de de pagam~nto.
Não
tinham entendido muito bem o
qUe era~ is-So,- por·qué o Governo
bra,s i 1 e i r o,
co·m a rióssa aprovaç_ão, _pel_o menos _da_ Comissão
de Assuntos_ Económicos, de V.
E_xa e minha. _também, ·cancor_dou
_que ·a Bras i 1 só dever i a pagar
se
houvesse_- superávit
no
Tesouro.
Por quê? Porque o
Fundo Monetário Internacional
tem_ uma- exigência estrita- de
que haja equilíbrio nas contas
nacionaiS. Se não howver equi1 fbri_o,
não dão
aval
aos
empréstimos._ ora,
como pode
haVer equí 1 fbri o se o Governo,
paf~. P?gar á dívida, terá que
émit1r bónus que aumentam a
taxa de juros e provocàm a ciranda f'l nancei ra? Então,
é
preso por ter cão e preso p_or
não ter cão. Não me
interessa
muito a juridicidade, a tecnicidade juríd_ica-.; o gue me interessa é. a si tuaçao de fato.
sq._ pode[llos pagar com ··O que
"temos. Não estamos decretando
nenhuma mõ=ra-tór h;., Sempre - fll i
contrário a _isso. Não estamqs
-em moratória;-·mas em estado de
necessidade,
que
é
outra
coisa. Não temos condições de
pagar,
e não queremos méntir.
E isso que o Senado diz ao aprovar essa matéria.
Apenas
não queremos dizer o Que vamos~
fazer,
1 sto é aqui 1 o que nos
impossibilitará de cumprir um
programa de estabilização. Não
vejo por que, portanto, o Senado. da República não possq
dizer que isso está certo.
E
uma posição de lealdade, não é
uma posição de artifícios juridicos para defender o que
quer que seja. Naquela conversa gue man!1ve no BlD,~ notei
tambem - e nao dou detalhes,
po~que não é pertinente: existem pressões do Tesouro amer·icano,
do Tesouro japonês, representando o
interesse
do
banco privado, para que o Banco Mundial e o Banco Interamericano- não concedam empréstimos ao Bras i 1.
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O SR. RONAN TITO - Estão suspenSos os empré:;;t i mos dÔ BancoMundlal neste instante.

o

Sr.

Fernando
Henrtque
onde está escrito
isso? § de bom tom jurid1co?
Isso nao envergonha aqueles
que ass1m atuam? Por que teríamos que ficar envergonhados
ao atuar na defesa dos nossos
interesses,
se
eles,
lá,
tranqüilamente,
vão suspender
o empréstimo, que nada tem a
ver com o outro? Simelesmente
para fazer pressão? Nao estamos aqui,
no Senado, atua~do
como advogados- de intereSses
de tais ou qua 1 s; estamos atuando políticamente no
interesse do povo brasfleiro e do
País. De modo que não aceito
as colocações feitas pelo Senador R.obertç Ca_mpos.
E digo
mais - é bOm que esteja o Senador Roberto Campos presente:
a razão pela qual o Senado diz
que não aceita, ou melhor, faz
a separação entre um banco
privado e um estatal. é porque
o comportamento deles é diferente do relacionamento com a
dfvida. Quem fez flutuar e aumentar as taxas de juros não
foram os bancos estatais, foram· os privadOs. porque a negociação é feita com_ os _bancos
privados
e
não
com
os
oficiais.
Então, aproveitei a
deixa dada por V. Ex~ para dize-r da minha não conformidade
com-as críticas havidas no Senado da República.
Cardoso~-

O.SR. RONAN TITO- Agradeço a
V. ExA, e quero voltar agora,
um pouco, ao assunto das meOidas provisórias.
Senador
Fernando
Henrique
Cardoso,- erramos na Constituinte ao aprovar a medida prov.isória, pois que. na verdade,
encaminhamos para aprovar uma
Constituição parlamentarista e
a medida provisória, no regime
parlamentarista,
tem
outro
sentido:
o Gabinete é tirado
do Congresso; então, o Gabinete governa com o congresso.
A medida provisória, como co~
locada aqui, tem hoje mais de
autoritarismo
do
que
o
decreto-lei e nos tira
inclusive,
neste momento,
toda a
iniciativa legislativa.
o Congresso Nacional~ há muito tempo, está igual a um cachorro correndo atrás do rabo.
Ficamos aqui a apreciar medidas provisórias, e são tantas
que não temos oportunidade,
nem
tempo _para apreciá-las
todas. Nesse meio tempo, temos
eleições,
e daí as cobranças,
mas precisava haver gente no
Plenário eara essa_prQVa, como
se a funçao do Parlamentar estivesse adstrita ao Plenário.
como se não tivéssemos outras
at1vidades e obriQações.
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Sr. PreSidente, fico pensando
Se, em vez de 84 b 11 hóes de
dólares
líquidos, que remeteQuanto à dívida externa, que mqs,
tivéssemos remeti do só
aborde i en passant, e ··v.
Ex~
'r4o bilhões de dólares" e comaprofundou bem, sinceramente o prado, deles mesmos,
40. bilCongresso Nacional até hoje hões de_ dólares em equipamentem-se omitido.
tos.
para
apare-1 har
nossa
indústria.
Seria possível até
Não é crítica. é autocrítica. -que não só empreqássemos muita
Na verdade, temos que partici- gente como tambem pudéssemos.
par dessa questão. Vou bem Aí, sim, ter condições
de
·
-· · - mais longe: o Congresso Nacio- pagar.
nal
deve ter representante
Gosto muito désse novo tom
permanentes na City, lá em New que se deu _ao _dis.curso da
York;
ou em Washington, para dívida..: convídar os credores
também ter uma linguagem pró- para serem parCeiros do desenpria,
que é a
linguagem do -volvimento,
e nãó sócios da
oevedor. Porque, hoje,
a
im- -mi sé r; a. E_ nisso que temos que
prensa norte-americana, prin- pensar e também que 0 devedor
ci paJ mente a
i ng 1 esa
para só tem uma obrigação, qual sesimplificar, aquela das econo- j a, pagar_ aqu í 1 o que o_s credomias centrais-, só publicam a res querem, aproVe 'i tahdo-se de
linguagem do credor, não pu- um momento_ que hão sei - até
blicam a do devedor .. Por exemhoje não entendi .:.... se de desplo, dizem lá que estamos que- cu i do do mer.c~do- í nterno, porrendo dar o "cano". colocando- que s_e. crio\,J um fluxo
de
nos numa situação de pedintes. emprést i mo.
A medi da - que se
cria o f_lu_xo_, cria-se a necesNão vi
nenhum jornal de lá sidade e, a partir da.í, teredizer que remetemos mais de 80 mos os juros.
Ahl
mas _temos
bilhões de dólares na década que tor-nar as taxas f 1 ex i' veis.
de 80 e aumentamos o nosso dé- A]já_s_, os juros.- que eram de :3
bito em 15 bilhões de dólares.
a 4% n_os .últimos anos, bateram
Somos exportadores de capitais a casa dos 22%.
De maneira
e
isto preciseria ficar que, -para dizer que acredito
claro. E quando -há qualquer no fatalismo mercadqlógico, eu
renegociação,
fala-se
em teria que ignorar estes ú1tiajuda. E_u gostaria muito se se mos anos. como também a
quescortasse das relações interna- tão das noSsas matérias-primas
cionais o termo ajuda. Também,
vendi das no mercado externo a
nobre Senador Fernahdo Henri- 1/5 do preçcr- por· qUe as venque Cardoso, não acredito maiS díamos em 1_950.
E os lndusnesse absolutismo do mercado,
trializados,
que importamos.
ou ditadura do mercado. Ah é o ~ustam.__ sempre o dopro.
mercado,
Sr. Presidente, o assunto qUeOcorreu
um.
fato simples, me traz à tr 1buna é a questão
quando eu estava nos Estados -aos-151ocos. E d_ireit·o dos ParUnidos
o Senador Jutahy Ma- ti dos se_ reuni rem e: for-mare'm
galhães e V. Ex..a também esta- blocos. A função desses blocos
vam lá: por coincidência, Sad- está, sem -dUvida alguma, 1imidam Hussein sonhou que Maomé tada
no Re9imento Interno.
teria aparecido a ele, e que Para isso,
nao -tem o PMDB,
Alá lhe dissera que- se poderia como nenhum--Partido, a menor
vislumbrar. um.futuro de paz. E oposição;- ao contrário,
somos
7 horas após, não mais do que parceiros e podemos ajudar na
mas se
7 horas,
antes que a própria formação de blocos,
imprensa pudesse repercutir, o criar bloco ·com o fim declaraPresidente dos Estados Unidos do de aplicar golpe no Poder
não contem com o
da América do Norte mandou Legislativo,
mais 100 mil homens para lá. PMDB, não contem com a nossa
E, discutindo com o pessoal do co-mplacência, não. contem com a
não contem
mercado,
eu dizia:
com esse nos~a conivência,
sonho, o petróleo deve despen- com a nossa cumplicidade! Er-a
Sr.
car uns 5 dólares! No momento o que tinha a dizer,
(Muito
bem!
em que o Presidente Bush disse Presidente.
que ia mandar mais 100 mil ho- Palmas.)
mens, o petró 1 eo aumentou 4_
Durante o dfscvrso do Sr.
dólares o barril. Não acredito
Ron.an T-ito, o·-sr. Pompeu de
nesse fatalismo mercadológicó,
Sousã, Tercefro_ secretário,
juro por Deus! Até aquela mão
deixa a cadeira da presfinvisível de Adam Smith,
que
dênc i _a,
que é ocupada pe 1o
não é só umã mão, são diversas
Sr. Nelson -carneiro,
Premãos. muitas delas são vistas,
sidente.
não por todas as pessoas muitos conseguem ver algUmas
O SR. PRESIDENTE tNelson Carmãos; outros não conseguem ver
nef"\hUma; continuo insistit')do: nelro) ~ Concedo a palavra ao
nobre-Sénador ·cid Sabóia 'dé
o Congresso Nacional deveria
manter, nos Estados Unidos da carvalho.
América do Norte, uma repre-o Sr. Cid Sabóia de Carsentação permanente, para cõ~
valho (PMDB- CE. Pronuncia o
meçar a discutir.
Então,

_temos

que repensar a

questão da medida

provisória.
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seguinte discurso.)- Sr. PreS 1 dente, Srs. Sen~dores. venho
tribuna para abordagem conti nuada de a 1 guns temas que
reputo da maior importância.
Mas, me chama m1.1ita atenção o
aparte que o Senador FernandO
Henri que Cardoso acaba de dar
ao discurso do Senador Ronan
Tito. E quero dizer. -aq-u-i,
no
i ni' c i o
da minha pa 1 avra. que
realmente não devemos nos praocupar somente com o aspecto
juridico de uma questão,
é
muito importante e primordial
o aspecto econOmico e,
maior

à

~eola~Y~ameont~spaedc~voideaconeõmxtiec~:

na,
as questões da soberania
nacional, que dizem respeito à
soberania nacional.
Ao mesmo tempo que concordo
em que a preocupação não é semente jurídica, tenho que tazer um aditivo para di" ::ter que,
também não sendo- esta a preocupação primordial. há de se
ter, necessariamente, por força de vivermos sob o
império
de um sistema legal, cuidados
para não
praticarmos
a tos
-injurídicos. Não é necessário
busquemos o jurídico como predominância,
mas nem de longe
pensar que dever i amos pra_t i car
o ilícito. ou a afronta à lei
para solução desse ou daquele
Problema .. D9i. nasce.
no que
concerne a d1v1da exte_rna, uma
necessidade .
grande
de
equilíbrio. E evidente que o
pensamento do Senador Fernando
Henrique Cardoso está çerto,
mas,
em última análise, terá
_que ser submetido à constitucionalidade e à
lega1'idade,
porque a fi na 1 de contas,
um
pafs não pode proceder ao arrepi o da 1 e i sem que se prej udique no consenso geral das
Nações.
TenhO falado aqui - e faço
questão de deixar bem explicado --em defesa da Instituição
~ue é o Senado. Não me
oponho
às del ibérações que devem ser
tomadas, mas sou uma voz de
advertência não apenas quanto
ao mérito de cada uma das advertências,
ma·s também quanto
ao cabimento constitucional.
Nessa questão da _di vi da ex-:terna, preocupa-me muito o momento em que o Senado deve
intervir. Mas não quero ser
aqui
a voz do sacerdote; não
quero ser a
voz do oráculo.
Não!
Apenas_ trago a debate,
como fez o Presidente ontem,
ao recorrer·de uma decisão da
Comissão de Const i tu. i ção, JUstiça e Cidadania, como fez o
Senador Mauricio Corrêa,
também recorrendo de uma decisão
da mesma Comissão, o que quero
é
trazer à disCussão determinados aspectos. Por exemplO: o
momento de intervir, o momento
~m que o Senado deve intervir.
Seria preliminarmente? Essas
9iretrizes do Senado seria~
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para
o
próprio - Sehado
orientar-se quando do exame da
matéria ou essas medi~as d_o
Senado teriam aptidão de orientar
o
próprio
Poder
Executivo?
Claro
que
não
teriam! Por .ser resolução, não
poderiam ter a força de lei,
extrapolando os limites do Poder Legislativo.
Mas há outra questão que sinto perfeitamente nas proposituras que est_ão tramitando sobre este assunto e nos debates
do Senador FernandO -Henrique
Cardoso: que há necessidade de
o Poder E~ecUtivo ter um instrumento que deva ser brandido
como justificativa de _determinadas posições
dos
nossos
negociadores. Então, tudo isso
é da maior importância, mas
também
é
da
maior
complexidade , ___ Eu di S_t i ngo mui to,
quando nós- dizemos : - "não deve
necessariamente ser uma decisão j ur f d.i ca. deve ser uma decisão pol ftica" . ._Tudo_
bem1
Mas. quando digo "por decisão
po 1 i ti ca",
entendo qoe essa
pol ftica de que se fala não_ é,
evideotemente,
a partidária,
que nem deve existir ness~
questão, mas a polftica como
ciência; é a política como fator determinante da própria
função _estatal. O própria relaclonamento dos Estados_- --aqui, Estado, no sentido do Es-tado federa 1 - nação _ com_ nação, país com pafs, _o ·re·lacionamento dos povos. Eu entendo
exatamente nesse ponto.

ouvi o discurso feito, como
sempre muit~ bem prolatado,
pelo Senador Robe_rto Campos, e
senti as suas preocupações,
exatamente numa di reçã_o di ferente daquela
que
nos
é
permitida.
Porque
a
sua
análise de mestre em economia
não pode, evidentemente, ser
substituída
pela
humilde
análise do orador que agora
está falando, nem pe1a análise
de um_ socl6logo ·ou de um mero
político
integrante
desta
Casa. Com isSo~ qUero dizer
que, realmente, a questão tem
muitos ângulos, a questão da
divida externa
tem
muitos
ângulos.
Ela pode ser vista
dos mais diversos pontos e a
fisionomia da .d_fvida externa
se altera de acordo com o ângu i o de. contemp 1 ação .
Há poucos instantes ouvimos o
Senador Ronan Tito dizer que
os nossos credores devem ser
sócios do nosso progresso, nã9
credores da nossa miséria. E
uma_ coisa mais ou menos assim.
Eles não devem ter parte na
nossa miséria,
mas devem se
ass-ociar às nossas necessidades de um crescimento_ que não
deve ser interrompido por causa da divida externa.
Esse assunto,
rea 1 mente, é
muito_ complexo._ Quero dizer

aos Sr_s.
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que não te- coisas que nada têm a ver com
qual a djvida exte~na.
Dívida exnão possa evoluir. Posso per- terna é uma questão de estrafeitamente ser convencido de tegia--negocial. Todos estamos
que estoD errado quanto à i n- no
mesmo
patamar_
de
terpretação que dou à Consti -- patriotismo. O que convém trati,.Ll ç;,ão F_edera 1 • mas acho, Sr. zer a_ essa discussão_é al!;JUma
Presidente, que a função do lucidez e, talvez, o benef1cio
Senaoo éudurante o ato, não é de alguma experiência e, soantecedente ao
ato,
nem a bretudo, impedir que ates no~
posteriori, a decisão do Poder bres e.dignos, como-uma resoLegisla~ivo integra
esse ato 1 ução do Senado, sejam obj e t-o-s
comp 1 ex o da renegociação_ da de chacota internacional pela
p_j vi da . e.xterna.
1\!_ão pode_mos sua redàção impúbere. Certadizer ao Governo como deve a- mente, uma análise critica do
gir, mas podemos. Oizer quais texto revelará um a 1 to grau -de
o§_ parámetros pelos_ quais _o j uveni 1 i smo na redação. Tom.eSét'ladp <:~bordará. a __ qu.est_ão ·--~ mos, por exemplo, o art.
2~.
aprovará ou não as minutas que relativo à capacidade _de pagaaqui chegaram.
mento, a que se referiu o i1 ustre _Senador Fernando He_nriAchO - qU:e- a Preocupação po 1i- que Cardoso. A _reàação dada a
ti ca, para se_r uma preocupação esse artigo pode ser considepo-li-tica.
deve ser lícita, rada, ou como uma obviedade
t:!eve Ser_ dentr·o _do campo da irrelevante, ou como um conselicitude~
não pode ex~eder o lho prudencial,
ou como uma
campo_ do Di r e i to.
Mui tas ve- excentricidade
contábil, ou
zes,
na atividad~_ Jurí_c;l1ca, como uma regra nego c·; a 1 ; mãs
"l;:~mos meros- fatos que não
têm sob nenhum desses aspectos é
conseqOêflCl a a 1 guma no camPo um documento que suportaria
do Direlto, mas hoje,_ na poli- uma análise_ crit1ca por econotica das nações, é multo.difí- mistas e juristas. Dizer que
ciJ que Uf:"l povo. um pafs. uma nós só pagaremos aquilo que
naçã_p ou um Estado_ consiga está dentro da nossa capacidaora~içor um ato sem gr~ves re- de de pagamento é uma obvi edaf~pY-o.s
jurídicos
interna- de irrelevante.
Dizer
que,
ciona-is. Estamos sempre-a pra- para efetuar o pagamento da
tfcar alguns atas_. Esses.atos di" vi da externa, devemo_s gerar
podem ser juridicos. quando superávits fiscais que tornem
têm a proteçao da lei; e podem esse pagamento compatível com
ser ju~fdicoª; quaodo _têm a o programa _antiinflacionário é
proteçao da léi. t- claro que um conselho prudencial e inqu_ero P-ªC.~- o meu país_os atas terno, que melhor teria seu
que sejam protegidos pela lei objetivo atingido se realmente
e não os ãtos pelos quais a exercêssemos aquilo que devenossa
responsabilidade seja mos _ exercer.
a
pol ftica
defendida porque fomos de en- orçamentária.
Afinal de concontro a 1 e i,_ porque ofendemos tas, as despesas d_o _ Governo
a _1 eJ.
inclusive as da dívida externa,
devem ser previstas em
o Sr. Roberto Campos - Per- orçamento.
A
orçamentação.
mite-me~. ExA um aparte?
portanto, é que é o nosso instrumento para um tratamento
O SR. CIO SABÓIA OE CARVALHO objetivo do- problema
se~do
-Pois não. Ouço o aparte de desnecessário con-selhos pru4
V •. _ E-x , _nobre Senador Roberto denciais. Uma terceira
interC~mpos.
pretação desse artigo.
no §
1~. é a de que se trata de uma
O Sr. Roberto campos- Muito excentricidade contábil. DefiobLfgado a V. Ex~.
nobre se- nimos nossa capacidade de panador~
Infelizmente, não pude gamento como aquilo que sobrar
ouvir a_argüição do nobre Se- depois de salvaguardadas as
nadbr Fernando Henrique Cardo- necessidades de financiamento
so sobre o problema da dívida do nosso desenvolviment-o ecoe~terna
- nesse ponto, há uma nOmico não inflacionário. Mas
equanimidade: S. Ex~ não ouviu quem define quais são as nos~
boa parte do meu pronunciamen- sas necessidades de desenvolto _e_ eu_· me vinguei também, in- vimento? Juscelino Kubitschek
voluntariamente,
não ouvindo entendeu que a construção de
boa parte do que aQui expôs S. Brasília era uma necessidade
ExA _
de desenvolvimento, Se tivermos uma idéia semelhante. agoO Sr. Fernando Henrique Car- ra,
certamente eliminaremos
doso - E eu, certamente, per- unilateralmente os pagamentos
di, nobre Senador ...
da dívida externa. Mas isso
não.faz sentido como re9ra neo Sr. Roberto _Campos- senti. ·goci a 1
perante
credores
entretan~o~ um mau travo: ouvi externos. O ex•Presidente ~ei~
a
insinuação de que_a discus- sel entendeu que o p~ograma
sãq do problema da ctTv-ida en- nuclear
que
-é
parte
volvet:""ia, até cert_o ponto, uma considerável
de nossa d'Ívida
questão de grau de patriotismo sem benefício correspondEmte no tratamento desse problema. era
necessário
ao
nosso
Se qualquer
Patriotismo e nacionalismo são desenvolvimento.
nho

~enadores

nenhu~

ponto fixo do

T

•

devedor pode definir quais sáo

as suas necessidades de desenvolvimento
unilateralmente,
assim determinando a sua capacidade
de
pagamento,
estabelecer-sa-ia uma cláusula

potestatória
unilateral, em
favor do devedor. Sua obrigação seria indefinida! E nãO
conheço contratos em que uma
das
partes tenha obrigação
indefinida! contrato é uma obrigação bilateral.
A outra
excentricidade
contábil
é
excluir-se
da definição de
"receita", da qual
resulta a
capacidade de pagamento, as

receitas das instituições f i nanceiras federais e as oriun-

das

·

do

programa_
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de

desestatização. Está é Uma de-

finição que o devedor pode fazer a qualquer momento, mas
que, se apresentada a um credor,
geraria
1mediata
resistência. Não pode ser uma
regra negocial, é uma curiosidade contábi 1. Se qui se·rmo§õ
auxiliar nossos negociadores,
devemos dar-lhes regras negociais claras e viáveis. Se
passarmos aos outros dispositivos
não sei se a eles se
referiu o Senador
Fernando
Henrique Cardoso- e. para nã~
prolonQar esta
intervenção,
preferla voltar a discuti-los
quando a questão entrar em
pauta, provavelmente no próximo dia 6. Gostaria agora de
fazer comentário ~obre uma observação do
Senador
Ronan
Ti to. Não há frase mais formo-sa do que esta:
"os credores
externos, ao invés de serem
sócios da nossa miséria, deveriam ser parceiros do nosso
progresso? Ora, parceria exigiria
o quê? Investimen~os
diretos" de risco. Se quiséssemos ter a finança internacional participante em nosso
desenvolvimento, como sócio e
não como credora, não deveríamos
ter escrito essa tola
Coristftuição votada antes da
queda do Muro de Berlim, na
qual definimos a empresa nacional de capital estrangeiro
- ou seja a empresa que tenta
participar, como sócia do nosso desenvolvimento, como empresa de segunda classe. Nós
ameaçamos essas empresas com o
estabelecimento de reServas de
mercado por leis especiais.
Como__ queremos ter pareei ros
assim? Nós vedamos os contratos de risco; nós impossibili-tamos. praticamente, a pesquisa mineral ao vedar participa-ção majoritária de empresas
estrangeiras; nós declaramos o
mercado
interno
patrimônio
nacional. Em suma: o que estamos declarando à finança internacional é que não a queremos
como
parceira
do
desenvolvimento.
Então,
só
resta a relação de devedor: E
há anos que eu venho di-zendo
que o Brasil deveria preferir
parceiros complacentes a orepores implacáveis. o problema

é que nOssas- -atTtudes são con-

traoitôr1as- nós ·queremOs _sóc_i os , _rrias Cri amo-s condi ÇOes
tão i nt__i mi dantes· ·P?Ira" os sóCi.os _QUe, afinal de contas, só
fi camo_s com credores. E que
c_~edoré-5?_ - Cr~~çl_dres ar~_epen
dldos. O Senador CfOSaboia-.de
carva 1 ho se r_efér'lü a, ·a 1 guns
aspectq.s ]urídicos, é eu __ gostarla --ae· tocar em um· deres.
Trata-se da qu~~stãq da d-j ferençã Oe tratam~n_t"Ç) no tocante
aos pagamentos resultantes de
contratos entre -o Brasi.l e_ as
Or-ga'11zaÇões interTiaciOnais 'dé
um 1 ado, e o"' Bras-1 1 e os _bancos privados, de outro._.A minha ob] e_çãõ é~ qUê essa· ·a; ser: i~
minação e in~uridica e, tarvez. econom1c~mente injusta.
-r_nj IJr f_d}ca_._ porque um con-trato
de _-ª-.mor-estlmo co~p._or~ani:iação
1 nternac i ena l nãp, ~- d~ferente,
em s.ua essência j ur 1dica, de
um co-ntrato _de einprést ímo· com
oraganização- privada. Dar-se,
gortanto, tratamento diferen·-r-e---; seria ferir- o prinCíPio
Có.n-stitucional de_ iscinomia. E
a 1 :i ás, -c_omo· ar.ranj ar bancos Ou
credore? que· qu rsessém fi nanei ar: -·o -BraSil_ -efJI __1:i?iS
condições. Mesm9 depois ~e aSsinado-- õ contrato_ não seria
1 "Í qÜf do- e cer-to sem· Ç;i rerto- a
pas;~amento; - estes
te-r iam_ Que
ser·- autorizados por uma ent icta·c:re po 1 í t 1 ca como · o senado
Federal. EsSe é -o malar destncen'ri Vo que . se pode dar a uiíi
f_i_nancíador~_.equivale pràticam·enl:e à dj;?er _qúé_ hã9 quere:mos
financiamén~os;

56-~Ue_criamos

um risco ___ inaceitável par;a o
financiador. --Ta!Yez_ não hãja
co_mpl e ta
jus_tTça-· econõmlcã,
também, no-·tra tamento di ferenciado, pelo fato de que quando
nós nos endividamos maciçamente fi+emo-lo para atender à
cri se de petró-1 eõ; s_em isso á
Petrobrás, provavelmente, pararia--as -SUaS rer;n-af-i_as. N-ão
se rnontbu, _infe_l izmente, naquela ocaslãO~ um-Sistema governamenta 1 i nternaci ena 1 de
financiamento. A _reciclagem
dos d61ares, sem a qual o Brasil te_ria entrado numa atroz
recesSão, paralisado o seu desenvolvimento, foi feita pelos
bancos privados. Por intervenção ·governamental, no. caso
a Federal
Réserve
Board, vários anos _depois de
contraída, boa_ parte da_ dfvida, os juros for~rri_, L.,mi 1ãtera 1mente elevados. E Justo que os
países devedores disso --reclam~m;
foi uma ação unilateral.
J~ f f zeram essa . r_~c.l a mação
em
v~r los_ foros e j_~ __ for_am f.e 1 :tas
varias renegociações de dívi-_
das, e em todas elas ou as dívidas foram refinanciadas, ou
os contratos -substancia tmente
modificados, para recDnhecer
que aquele· encargo adiciona-l
gerado- artTficialmente com a
pol í1;ica
de
jur-os
nor_ie-_
americana,- em -i9S1/198.2_,- tornava os contratos inexeqOlveiS
nas suas cOndições originais.

Mas não existe, ao que saiba,
nenhum contrato na Süa · Cohdit;ão o ri gi na 1 -. Tó"dos eles Toram
modificados p~fra pr--olongamento
de_ praZoS.- em â1 guns - casos
para reáuçãó_- de principal. 'em
outros para __ re_dução de_ jur_os,
e em a 1 guns ca·sas para -a __conversão 'da ófV'i.da em ações. São
essas as observaÇões que - goStaria de _.faz_er-. Mui to o_briga-db.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

-:-:- E~ ·ouvr -_o apar't~ _de v.
Ex.a
--que me- conctu:z--a -umas reflexões
import-antes:- Uma dela_s_. não
·sei se ·enu~fiói ·Dem o Senador
RobertO _campos~- que_ as prioridades nacionais teriam de ser
discutidas em âmbito irrtern_ãciohal com os cre!'dores, pára
·que ffCa-s-se ad a_rbítrio jri"(erno dizei- QUais as priorfdadà.s
pàra ebs noSsos investimentos,
sabendo-se,- ·en'tão, qua 1 o sa 1do- que disporíamos para o --pagamento âa dfVida. Nesse ponto, nobre Senador Roberto Campos, -; ngressemos numa situação
seríssima, porque-aí jâ estaria-em jogO a sbber·a:nia naciona 1 , quàntlo, ·~-por ter-mos - uma
dfvida éxterna, deVerfamos_fazer consultas ao nosso credor,
para saber como o Governo tra_':""
Çaria os planos, visando as
obras "f"Uhõámenta-1 s, qua 1 o desenvolvimento ·priorítário
a
ser tentaáà ·e outras coisas
tâl1tas·. E po"r is-So que aigo-:- a
dívida externa é de uma gravidade ~uito grande e de· uma
complexidade maior. Por exemplo, se fôssemos resolver a
d f vi da externa com as regras
internas do País, o Brasil estaria 1 i qui dado. Daf por que
concordo com o nobre_ Senador
Fernãndo
Henrique - Carao-so.
quanâó diz que a· questão não é
meramente jur-ídica, é mais ·polftica, porQue o nosso CódigO
de
Processo ·C i vi 1 -a-utoriza
toda uma opressão de credor
sobre o devedor. .A execução
forçada, permitida no Dlre1to
brasileiro. tem excessos que
foram absorvidos até culturalmente, mas que são exces_sos
miseráveis que admitimos_ no
re"Q i me demo c r á t i c o-. o -pOderapreender o próprio dinheiro,
penhorar
a conta bancária,
isso se equivale, por exemplo,ao Plano Collo~. quando se apoderou das cont-as bancar i as,dos investimentos das cadernetas de poupança, das aplicações do dinne_i~o _etçc. _Então,
as regras internas processuãis
brasileiras são drásticas para
05 devedores.
~

~

~

Então-, _nObre· senadOr -Roier:-to
Campos, não se i se Y.·-- -· Ex
já
refletiu 1sso. Par~ce-m~ q~e
V. ExA tem em mente_ o papel do
Bras i 1 como deved_or na mesma
situação em que e_stá um-- deve-dor do Banco do Brasil, que
não pagou a promissória na
data adequada e esté sujeito à
execução da Carteira de Co-
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brança daquele Banco. Se for
assim, a situação do Brasil é
dificílima. Se a-nossa situação perante os credores for a
mesma situação de um devedor
interno, perante um __ credor i nterno.
realmente a nossa situação é dramátiCa e até a soberania nacional está em jogo.

questão tnternaci ena 1 , que é
de tanta complexidade, confesso a V.
Ex.t: que não .sei se
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aos creaores como é que vão
ser ressarcidos. Esse impasse
existe,
é real~ é um impasse
quando elegemos, por exemplo, de fato.
Como e q~e ·safmós
o foro de Nova IOrque, a lei dele? O objetivo nosso, do Seque há de dirimir a questão é nado, meLJ_. e ac.red_i to que de
a norte-amer1cana·.
todos nós,
é um s6: chega~ a
uma negociação. Não é não cheO Sr. Fernando Henrt~ue Car- gar à negociação. Nós queremos
doso -: S?be V. ExJ:. que nunca chegar a uma negociação, mas a
nenhum uma negociação_ que possamos
Concedo o aparte ao_ nobre se- houve nenhuma causa,
por honrar. Talvez a ingenuidade
nador Fernando Henrique Car- -pleito, de nenhum foro,
uma razão boa e simples, ele do Governo tenha sido a de adoso.
quer uma situação de mercado brir demais o jOQO e dizer:
O Sr. Fernando Henrique Car- de fato. Uma s t tuação de fato vai ser mui te di f1ci 1 o Bras i 1
doso - Na verdade,
o Senador que teve .COmo._ COr'l$eqO_êncla dO honrar, porque não_ tem como
uE
já- deixou isso no
Roberto Campos e eu estamos qUe devemos hoje aos bancos pagar.
privados norte~americanos; pe- papel. Talvez tenha sido uma
dando apartes a V. Ex.!:.
los cálculos do Banco Central, ingenuidade.
O, SR. CID SABÓIA DE CARVALHO pelo menos 40% é contábil, ou
foi o fato de que houve
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
- Ah!
Estou
servindo
de Seja,
tabela ...
a flutuação na taxa de juros - Quanto a essa questão ...
que aumentou contabilmente a
O sr. Fernando Henrique Car- dfvida, sem que tivesse havido
O Sr. Robe~to Campos - Pernodoso- Não uma mera tabela, V. um
investimento
_real
no mite-me V. Ex~ um aparte.
Ex.a está enriquece-ndo o deba- Bras i 1. E uma situação de fa- bre
Senador Cid Sabóia de
Carvalho?
te, está corrigindo. Desde lo- to, da mesma maneira a questão
go,
devo dizer que sobre sua relativa à
incapacidade
de
Ó SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO
observação a respeito de a pagamento. _o nOõre senador Ro~
questão de ser po 1 í 1; i co envo 1- berto__, Campos- diz _ que __ não se - só um minutinho, nobre senae vou dqr o aparte a· V.
ver também um aspecto jurídi- deve p6r no papel, põe-se por dor,
co,
estou
totalmente
de negociação~ Põe-se como ele- Ex•
acordo. Não ousaria discutir menta negociável, porque_ ela é
essa matéria, pOrque seria ri- óbvia. A situação é- Serilelhan6 SR. PRESIÕENTE {NelSon Cardiculo que um senador se opu- te,
não está apoiada nem em neiro} - V.
Ex~
tinha vinte
sesse 'à juridicidade de uma textos
legais,
nem
nas minutos.
o tempo de v. Exa
decisão. Com r e 1ação ao que intenções.
Não creio que a_o está esgotado.
diz o nobre Senador Roberto au_mentarem a taxa de juros.
Campos, lamento, porque quem aqueles que assim praticaram,
O SR. CID SABÓIA DE CARperdeu fui eu por não_ ter po- praticaram-no com o objetivo VALHO - Vamos já encerrar, Srr
dido ouvi-lo, na sesão de ou- de aumentar a miséria do povo Pre_sidente. o .assunto é i:nuito
tro dia.
Mas fique tranqüilo brasileiro; não foi esse o ob- fascinante e está dentro da
V. Ex11.. que meu argumento não jettvo, foi uma c_ircunstância. paixão de V. ExA: o debate do
foi em nome de patriotismo nem Da mesma maneira,
no momento Senado. Peço a sua paciência~
de nacionalismo;
fof
outro, em que o Governo do Brasil
foi
exafamente o negocial. A .diz: não posso pagar,
porque
Sr.
Presidente, gostaria de
minha objeção às concessões de não tenho o superávit, não é prosseguir, dizendo que os faV.
Ex.& é que aqui tambem s·e que ele tenha feito isso como tos posteriores a um contrato
já retrata
de
uma
. estratégia uma estratégia, como um es.tra- devidamente assinado,
negoc1al.
E essa negociação tagema para . não pagar; está gistrado,
com todos os trâminão é conduzida por nós do se- apenas alertando. De modo, no- tes legais
cumpridos,
são
nado,
nem muito menos pela o- bre Senador. Roberto Campos, nevação.
posição, é pelo GoVerno que v. que a ar~umentação que eu ten9 -Di r e i .to brêis i 1e 1r o tem
ExA sustenta, é pelo Governo- te1
desenvolver
foi
nesse
belíssimas sobre a nedo Presidente Fernando Co1 lar campo.~-----Acho que 0 senado sim- paginas
vação subjetiva passiva, sobre
de Mello, cu~a maioria, Aqui plesmente, nesta matéria
to- a.-- n-evação obj et iva, e todq o
presente, tambem sustenta.
E. mau. u~a posição, pelo mSnos a ~ipo de .nevação.
·
estranhamente, quem tem sus- Com1ssao de Assuntos Econômltentado as oposições somos nós cos. p_~l_f_t_Jca, dé apoiar: uma
Na questão dos juros, no·enda oposição. Mas, de qualquer estratég1a de negociação do tanto ;_- tr-atando .... se
dé.
Uma
maneira. a estratégia hos foi Governo que o partido de v
tenho a
apresentada como uma estraté- Ex• sustenta. Se essa estraté.: guest~o_internaclona1,
tmpressao de que quem pode ex~
gia negocial. Então, pergunta- gia estnr~ érr-ada, ~cabe ao plicar melhor isso é o Sena.dor
ri a a V. Ex .a. _Senador Cid Sa- Gover:no. moõ1 f f cá-1 a. Não _cabe Roberto Campos,· por CãUS.á de
bóia de Carvalho: se houvesse, a nos, que somos meros porta- sua longa experiência no se-por acaso,
uma 'alteração na vozes de parte da Oposição
ter, e pelos altos c9rgos quetaxa de juros de um contrato e~t~rmo~ aqui aomentando aS ocupou. Ach.o. que S. Ex .a é. que
~á
assinado, se essa taxa de d1 f 1cu1 dades dessa nego c; a_ção
pode, neste momento, dirimlr
JUros fosse alterada, porque o que, _pelo que sei -_e v. Exi as nossas dúvidas, Por isso,
tesouro do outro país teve di~ deve saber melhor do ____ que eu
ouço o nobre senador hesse fi~
ficuldades e, então, aumentou porq~e acompanha mais de pertO na1 de pronunciamento.
·'
as taxas de juros, isso tnva--- essas ~egociações --está numa
~
si tuaçao
extremamente de1 i_
1 ida o cont_rato?
O Sr. Roberto Campos- Muito
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO cada: Acho que marchamos para obrigado. Tudo o Qúe proPus e·
um 1 ml?asse, e nã-o se diga que que o Senado Federal não ela-Na verdade, cada contrato-ele fo1 provocado pelo Senado
bore resoluções que, colocadas
tem a eleição de foro, porque porque não se aprovou nada' na _mesa de negociação, são 1~
a·ele1c;:ão- do foro é para tra- Ess~ impasse diz respeito àS medtatamente
denunciadas como·zer a questão para ser· decidi- dif1culdaQes objetivas de um
i~tas.
Simplesmente não··
da num determinado local. Evi- entendimento, ___ne_ste momentO'- ã ei_.rreal
realtsta
apresentarmo-nos
dentemente,
a
lei é a de partir da inexistência de
perante
os.
credores
cOm-Umã
domicflio. A lei, segundo as cursos do Brasil para pagar e proposição desta ordem:
"eu·
re~ras internacionais, aplica- da
inaceitab111dade de Uma pagarei dentro da rtíínha cap·a;.;
se a lei do domicílio.
Nessa .Proposta que não deixa claro cidade de pagamerto e a mim me

re-
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cabe u_ni lateralmente deterrninar qual é a minha capac1dade
de

é o

pagamento''.

lsto, em suma,

que diz o art.
2-'i: da
resolução.
Será realista para
um
credor
brasileiro
apresentar-se perante o BNDES

com

uma

proposição

dessa

ordem? Não. Certamente, não: -A

passagem desta

resolução,

ao

invés de melhorar a posição
negocial do Brasil, transmitir,a a impressão de infantili-

Áureo Mel lo
Odacir SoaresRonaldo Aragão -_Amir Lendo
Almir Gabriel - õziel CarneirO
-.Hugo Napoleão- C_id SabQia
de carvalho- Luiz Viana Neto
--Nelson Carneiro
· MaürfCío
Corrêa
- S"eVêro Gomes --- FerFaço__ ym .ape_lo, portanto,_ para nando HenriqUe Cardoso-_ Iram
que nãO haja mais- ápartes e Saraiva- Meira Filho- Wilson
que o orador conclua as suas Mar~ins- José Pa.ylo Bisol
considerações.
Jose Fog.3:ça.
regimento _já foi completamente
fe_rido-, e nOS precisamos prosseguir com a Sessão, porque há
vários outros oradores inscritoS e há, tambem, uma o·rae·m do
Dia pa-ra Ser VOtada.

-o

SR.

CID

SABÓIA

DE

CAR-

negocial;
é totalmente VALHO - Sr, Presidente, após o
de realismo. Aquflo ·aparte do nobre Senador Robergue- se pode fazer com o credor to _ca_mpos, acho que a di seuse, através de uma discussão são tomou um rumO ainda mais
não
conjunta, avaliar-se a capaci- amplo. Mas.· infelizmen-te,
dade de pagamento. Verificada há tempo para esse debate nem
regimental
neste
a incapacidade de pagar, exis- espaço
tem vários recursos, de que o momento. Há muito que explicar
Brasil se tem valido,
aliás, sobre isso, sobr_e essa questão
em negociações passadas. Por de jLJros, inclusive na- questão
exemp 1 o, uma cans-o 1 i dação da contratual, porque a preocupa;.;.
divida para diluir no tempo o ção do nobre Senador Robert-o
com o
seu montante, a concessão de campos, por exemplo, é
de ·cláusula.
Mas a
um prazo de carência, e busca tipo
de fórmulas novas de_pagamento cláusula, -depois de contrataque
não
incluam sacr'lffcio da. tem na verdade a obrigação
cambial ou fiscal, como a con- definiâa para um dos dois 1aversão da divida em ações de dos.
e o direito para um dos
empresas estatais. Esse mesmo dois ·leaCiS. õ que- torna pa_CfficCY- -~o cumpr-imento.
Então,
i rrea 1 i smo acomete outros di spositivos da resolução. Ao df- essa ariã 1 i se d_o que conter i a a
zermos,
por exemplo,
que os cláusula é muito importante e
pagamentos poderão ser suspen- é uma questão de mér i to.
~a·
sos, caso as reservas cambia1s nã_o é nem questão forma 1 , VeJa
caiam abaixo do nivel por nós V. Exn que nós estamos diante
considerado
út i 1
_
ou Qe aspêçtos formais, aspectos
necessário - ou seja, cober-tU'"' ae mérito, aspectoS políticos,
ra de 4 meses de importação à aspectos
de
uma
po1ítica
taxa dos últimos 12 meses, econOmica. Eu acho que_ nós,
algo em torno de oito bilhões Senador Fernando Henrique, sede dólares- se -quisermos a- nador RoOerto C~mpõs. nô~ que
presentar uma proposição d_essa estamos interessados nesse aSespécie, ela $eria considerada sunto, deveremos voltar em oui rrea 1 i sta.
E que as reservas tra oportunidade. Hoje, quando
cambiais podem variar em fun- dialogaram_ ~través do meu disos Senadores- Roberto
ção de inúmeros fatores, dos curso
Henrique
quais apenas um é o pagamento Campos e Fernando
da divida.
Basta um represa- Cardoso,
foi um dia brilhante
menta da taxa cambial por al- para minha palavra por esses
guns meses, para que as reser- dois concursos.
vas cambiais caiam por ação
Encerr-o satisféito o meu prounilateral do Brasil. Pode haSr.
Presidente,
ver uma greve portuária;
con- nunciamento,
prometendo
voltar ao assunto
flitos politicas internos pooportunidade,
dem ocorrer, que resultem em em uma outra
essa questão é básica.
fugas de capitais.
o Brasil porque
inclusive
para
a
supremacia
do
pode adotar uma politica que
para os seus principies
desencoraja o ingresso de ca- País,
pi ta i s __ d~ risco,
afugentando democráticos e, acima de tudo,
para a preservação das nossas
os
"soctos" que,
em teoria
d~ver:iamos desejar, d_e
prefe.:. fronteiras. E aqUi eu me refifronteiras econômicas e
rene 1 a a "credores" . ou a 1 quer ro- a
d~sses eventos pode
afetar o fronteiras políticas.
n1ve1
de reservas. É preciso
A
nossa
soberania é
i nentão, que de uma negociayãO
bilateral
resultem critértos tocável, Sr. Presidente, mesmo
devedores
internap~ra
avaliação -das reservas sendo
m1nimas
necessár1ãs- para _o- ci_onais.
País e
uma especificação de
__ Era o que tinha a dizer, Sr.
politicas conducentes à preservação dessas reservas.
De Presidente. (Muito bem!}
outra maneira os acordos se
Durante o diScurso do Sr.
tornariam irrealistas.
Cfd Sabóia de Carvalho,
o
Sr: Nelson Carnefro, PresiO SR. PRESIDENTE (Pompeu de
dente, deixa a cadefra da
Sousa.
Fazendo
soar
a
PreSidência, que é ocupada
campainha.) -E dever da Prepelo Sr. Pompeu de Sousa,
sidência alertar tanto o ora-3í2 Secretário.
dor quanto o~·eminentes.apar
teadores que, malgrado a alCOMPARECEM MAIS OS-SRS. SENADORES:
tJ~sima importância do tema, o
dade

aes~ituída

ill

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - A M~sa .:;guarda, _ com
grande interesse. que V. ExAs,
os t~ês senadores envolvidos
no debate,
se fnscrevarô para
tratar do assunto-numa oportunidade que per:-mi"ta o _desenvol_vi menta do assunto,
-O Sr. ~amil Haddad- Sr. Presidente, peço·a palavra pela
ordem.
-

O SR. PRESlDENTE (Pompeu de
Sousa) ~ Concedo a palaVra ao
nobre Senador Jamíl Hadaãd.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ.

Pela ordem:)- sr. Presidente,

a palavra fcif concediQ_a aq_no-

bre Senador Cid Sabóia de~Car
va 1 ho cOm- que~ argumento? S.
Ex~ solicitou a_ palavra? Estava inscritos.- Exn?
"~
__

O SR:

PRESIDENTE (Pompeu de

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa}·--.;_ S. Exa estava insc_rito,
foi
o terceiro ofaclor
inscrít"o. O Prlrríe1ro foi ·o Senador Louriva1
Baptista, que
falou: o segundo fui
eu próprio,
que no momento ocupo ~
Presidência, mãs cedi a vez ao
riobre Senador Bonan Tito; e o
terceiro foi o Senador-Cid Sabóia de Carvalho. A Mesa não
está cometendo nenhuma irregularidade.
Sousa) - Sobre a mesa,
reque-rimentos que serão_ 1 ic:los pelo
Sr. 1~ Secretário.
São lidos os segu1ntes'

REQUERIMENTO NO 454, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art. 336.
alinea c, do
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmar~ n~ 80.
de 1990 ( n..._ 3. 68_1 /89, na caSa
de origem), de
iniciativa do
S_uperior Tribunal de Justiça,
que 1 ntroduz medi fi caçá o na
estrutura organizacional da 4~
Região da Justiça Federal, dá
competência ao respectivo Tribunal Regional e determina outras providências_.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1990. - Odac1r Soares- ~osé Paulo Bisol - Uami1
Haddad
Fernando
Henrique
Cardoso
Nelson Wedekin Mauro Benevides.

REQUERIMENTO NO 455, DE 1990
Requerenlos urgência-, nos termos do art. 336,
alínea c, do

Quarta-feira 28

Regimento Interno. para o Projeto de Lei_ da Câmara n~ 100,
de
1990 ( n~ 4. 759/90, na casa
de oriQem), de
iniciativa do
Ministerio Público da União,
que dispõe sobre a criação das
procuradorias da Rep"úbl ice nos
Estados de Roraima e Amapá,
e
dá outras providências.
Sa 1 a
das s_essões. 27 de novembro de 1990. - Cid Sabóia

de·carvalho- Chagas Rodrigues
- Uosé Paulo Bisol - Ney Maranhão- Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de

SOUSa) - Os requer i mentes
Udos serão votados após a Ordem
do Di a, na forma do art. _340,
inciso
II,
do
Regimento
Interno.

O SR.

submetida ao Plenário em Ultimo lUgar daS matérias constantes da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 27 de novembro
de
1990.
Odact r
Soares.

REQUERIMENTO NO 458,

C~

1990

Nos
termos
do art.
175,
alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem
do Dia, a fim de que a matéria
constante do item n-2. 2 seja
submetida ao Plenário em penúltimo
lugar das matérias
constantes da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 27 de novembro
de
1990. - - Odacir

SOares.
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de

PRESIDENTE (Pompeu de

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de
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p_ara

cumprir

(Pausa. )

o

Regimento.

Em
virtude
da falta de
quorum no plenário, a Presidência suspenderá a sessão por
10 minutos. fazendo acionar a
campainha, até que se restabeleça o quorum.
Está

su~pensa_

a sessão.

(Suspensa às 16 horas e
22 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e- 32
mi nu tos, )
O

SR.

Sousa)
sessão.

P-RESIDENTE (.Pompeu de

Está

reaberta·

Faremos
a verificação
quorum solicitada.

a

de

Sousa) -Na Sessão Ordinária !?OUSa)"_- Os requerimentos de
Srs. Senadores, ocupem os lude ontem foi lfdo o Requeri- 1nversao da Ordem do Dia, que gares indiferentemente, de vez
acabam
_de
ser
1
i
dos,
vão
ser
que a votação, não é nominal,
mento n~ 453, de 1990, do Senador João Lyra, sol icttando votados._ Em primeiro lugar, o e apenas para confirmar o reseja considerado _de
licença subscrft~ pelos Senadores Ro- sultado apresentado na votação
~ernando
Henrique simbólica.
para tratamento de saúde o pe- nan Títo,
rlodo de 1~ a 30 de novembro _C_ar:-doso,_ Nelson Wedekin, Jami 1
o Sr. Uamf 1 Haddad - Sr. ~r_e
do ·-corrente ano. conforme a- Haddad e Francisco Ro.llemberg.
testado médlco anexo,
e que Se ·esse requer 1 menta for apro- sldente, peço ã palaVra pela
não foi votado, naquela opor- vado~ __o_s __ :o.u_tros requer i mentes ordem.
tunidade, por falta de
quo- ficam prejudicados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
rum.
Em -votaÇão o primeiro reque- SOU§a) ~O objetivo Oa vertfiriment_o, _a fim de que a maté- caçao e comprovar o resultado
Em votação o requerimento.
ria _.c_onstante do i tem 2 seja da primeira votação.
os srs. Senadores que o apro- submetida ao .Plenári_o em ú1t1O SR. ~AMIL HAODAO- A votavam queiram permanecer sen- mo lugar.
ção é nominal, para verfffcatados. (Pausa. )
Os Srs. Senadores que o apro- çã_o
_dos -par l ementares
vam queiram permanecer sen- presentes.
Aprovado.
tadosA ___ JPausa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Fica
concedi da a 1_1 cença soSQUsa)
Exatamente.
Dos
AprOvado.
licitada.
presentes.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Ficam prejudicados oS outros
O Sr. Ronan Tito- Sr. PresiSousa) Esgotado o perfodo ret~uer i mehtos ..
dente, peço a palavra.
destinado ao Expediente.
O Sr. Ney Maranhão- Sr. Pre- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Passa-se à
sidente,
peço.
verificação Sousa) - Concedo a palavra ao
de quorum.
nobre Senador.
ORCEM 00 DIA
Sobre a mesa, requerimentos
que serão 1 i dos pe 1 o Sr .
1.!:!.
Secretário.
·
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO NO 456, CE 1990
Nos
termos
do art.
175,
alfnea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem
do Dia, a fim de que a matéria
constante do item n~ 2 seja
submetida! ao Plenário em últlmo lugar·.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1990. - Ronan Tito-

Fernando Henrique Cardoso
Nelson Wedekin- Jamil Haddad
-Francisco Rollemberg.
REQUERIMENTO NO 457, CE 1990

Nos
termos
do art.
i 75,
alfnea d, do Reg1mento Interno, requeiro inversão da Ordem
do 01a, a fim de que a matéria
constante do item nA 1 seja

Sousa)- O apelamento do Pedido é ins~ficient~.

O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente,_ tem o apelamento dos
SenadoreS Odã-cir Soares, Afonso Sancho, Aureo Mello,
além
do meu.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)- Faremos a verificação
de quorum. Há
o
apoiamento
re_g i menta 1 .
O Sr·. Ronan Tito

Sr. Presidente, solicito a V. Ex~
faça
soar as campainhas, para que
os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes possam comparecer, a fim de se
fazer a verificação de quorum.

O SR. RONAN TITO (PMOB- MG.

Para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.) --Sr. Presidente,
o
PMDB
encaminha
"sim", porque entende que não
se pode,
por uma resolução,
subtrair do Senado Federal a
prerrogativa de apreciar a dfvi da dos estados. - Por isso
mesmo o PMDB vota
"sim" ao
tprojeto do Senador Fernando
Henri cue CardOSo.
--

O Sr. Pompeu de Sousa, 3g
Secretário. deixa a cadefra
da presidência, que é ocu~
pada pelo Sr.
Nelson Carneiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne1ro)- os Srs. SenadOreS Já
podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Há,
no momento,
na
11
VOTAM
SIM"
OS
SR$.- SENACasa,
45 Srs. Senadores.
A
Presidência também dirige um DORES:
apelo a todos os srs. Senadores que se encontram fora do
Afonso Sancho - Almir GaPlenárlo
que aqui
acorram. briel - AntO,nlo Alves-- Carlos

..
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Lira
Cid Carvalho·--r. Rollemberg- Fernando Cardoso
Iram Saraiva-- Jamil. HaddadJoão Menezes .- José Fogaça
uutahy Magalhães - Mansueto de
Lavor Márcio Berezoskf Mauricio Corrêa - Mauro Banevides- Nelson Wedekin- Paulo
Bisol - Pompeu de Sousa - Ronaldo Aragão Ronan Tito
Ruy Bacelar - Severo Gomes -

Deixam de ser apreciadas, em
virtude da fa~.ta de quorum, as
ma 'tê r i as córistãnt-e~f dos- i te ris
1 e 2 Qa Ordem do Dia.
São os seguintes os itens
apreciação
fica
ad1ada:
cu~a

PROJETO DE RESOLUÇÃO
NJl 45, DE 1990

Wi 1 son Mart i n_s .'

VOTAM
DORES:

OS

"NÃO"

SRS.

SENA-

Áureo Mel lo- Carlos Alberto -

Hydekel

Soares.

Fi"ei-tas -

-

Odaci r

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

neiro)- Votaram "sim" 24 Srs.

Senadores. e "não", 4.
Não houve abstenção.
Total: 28 votos.

Não há quorum.
O Sr.

~am11

Haddad- Sr. Pre-

sidente, peço a
ordem.

palavra

pela

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneirol- Concedo a palavra a
V.

Senadores. Pe 1o regi menta. ·os
presentes
_contam
para
quorum. · De
modo que h'á
quorum para a votação destas
três ma tér fas.
_
O

Sr.--- Oi:tcicir Soares
Sr_.
peço a
palav.ra

Pres1dent~.

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Volto __ a esClarecer ..
·trê:s··projeto.S de resOlução
referentes à concessão de __ ?_stações .de rádio e televisão.
Esses re_querem apenas a pre..:sença de 30 Srs. Sena·aoréS.
Estavam presentes no plenário
31
Srs.. _ Senador_e-~L Pelo Reg_ imente Tnter11o, o_s pre"'S~ntes
c·ontam para quorum. De modo
oue há quorum para a votaÇão
dessas três. matéria:;;.
-·
O Sr. Odacir Soares- Sr.
Pres i dent~, peço a - pa 1 avra
pela ord_em.
Há

(lnC1Ufdo em Ordem do Oia nos
do art, 1-7:2, II, b,
. _dó _Reg~m~~-to Inte:~r\o)
Votaçãó". em t(.Jr·iió único. do
Proje-to _de Resolução nA 45, de
1 990,
-de autor f a do Senador
Fernando Henrigue Cardoso, que
a 1 ter a a redaçao d_o art. 16 da
Resolução do Senado- nJl 94, "de
1_ 989, que dispõe sobre 1 imites
gl-obais e condiç_ões para as
op~r;;tções de cr-édito interno e
externo dos mlfr'\icípios e de
suas respectivas autarquias e
estabelece limites e condições
para as _operações de crédito
interno e externo dos munlcíp 1os _e de suas- ·respectivas__ auta-rqUias e estabe 1 ece 1 im-ites
e condições para a concessão
de garantias, tendo
~·termos
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - T~!=!m a palavra_ v. _E~A

ó SR. ODACIR SOARES (PFL RO. Pela ordem. Sem revisão ·ct._o
orador.) -Sr. Presidente. acabamos de realizar-a votação~
que concluiu pela inex1stência
de quorum par_a a votação do
nA item 1 da Ordem do Dia.

Ex

PARECER
FAVORÁVEL, sob
O SR. ~AMil HADDAD (PSB - RJ. 323,_ d~ }99_0, da Comissão
Pela ordem. Sem revisão do
Perguntaria a v. ExA se esse
orador.)- Sr. Presidente, es- -- de Assuntos Econôm"i cos
fato levaria a não votação de
tou verificando no placar elequalquer outra matéria, mesmo
2
trónico o voto do Senador Carque o quorum seja privilegialos Alberto.
do, inferior.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Parece-me que o Senador Ney
NA 6:2", DE 1990
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarMaranhão votou no lugar do senador Carlos Alberto.
(InclU5do erri Or"d"em -do Dia nos neiro) -_Não. Se estão presentes 110 plenário 31--Srs. Senatermos do art. 172, II, b,
dores, evidentemente a vo.t_ação
O SR. PRESIDENTE (Nelson Card~ Regimento Interno)
não
é prejuOicada pelo quoneiro)- Há 33 Senadores no
composto de
30
Srs.
Votação. em- -tu~rnó·-a-nico, do rum
plenário. Não há número,
Projeto de Resolução nA 62, de Senadore.s .
O
Senador Rachid Saldanha 1990. de autoria do Senador
O SR. ODACIR SOARES -~Mas a
Derzi não votou.
Ney Maranhão, que dá nova re- votação,
Sr. P~asidente, só
dação a Resolução nJl 94, de
fndlcou 28 Srs. senadores.
O sr. Jut.;tiy Maga 1hães - Pe 1a 1989 ~ tendo~
ordem, Sr. Presidente_.
_O SR. PRESIDENTE (Nelson CarPAREC-ER, profef-_ido em ple- neiro)
Ocorre que .e;=;tavam
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- nário, da Comissão
presentes
no-plenário 31 Srs.
neiro)- Tem a palavra v. ExA
Senadores,
e, estando presen- de
AssUntos Econômicos,
O SR. ~UTAHY MAGALHÃES (PSDB favorável ao projeto com as tes. os votos são contados.
- BA. Pela ordem. Sem revisãO Emendá:S que apresenta de n:s<.s 1 salvo se houver impedimento
pessoal.
do orador.)- Sr. Presidente, a 4.
quem pedi~ verificação foi o
O SR. ODACIR SOARES- Então.
Senador Aureo Mel lo e s. ExA
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarEx~ concluiu,
na votação,
está aqui. o Senador Odacir neiro-).- Soment.~- ·as matér_i_as V.
para
e·fe l to _de quorum_, qu_e
Soares,
já
vi s. -Ex A em dos itens 3, 4 e 5 podem ser
plenário; também o Senador A- vO'tadaS, porque, embora cons- estão presenteS 31-Srs. Senafonso Sancho. o nonie cto Sena- tefrf --28 votos, são 33 os Srs. dores!
dor Ney Maranhão constou do Senadores pr_esent~s.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Garpainel como Carlos Alberto.
·c Exatamente. - Estã9
Va i -se passar- -·ao " i tem _3_ da ne 1 ro)
presentes no plenário 31 SrS.
Também consta-- o nome do Sen-a- Ordem- dO Di a.
senadores,
contados pela Medor Carlos Lyra,
sa.
o ·quorum é
de- 30 s·rs. senaO SR. PRESIDENTE (Nelson Car- dores.
O SR. ODACIR SOARES - Fico
~eiro) -Essa
foi
a votação
1nic1a1. Foi a primeira vez
Há t-rês pr-oj e·tos de reso1 ução grato pelo esclarecimento, S~.
que o requerimento-foi votado. referentes à concessão de es- Presidente.
tações de rádio e televisão -o SR. PRESIDENTE (Nelson Car_Nã9 houve quorum. Ficam pre- que-·reouere-m apenas a presença
-Passa-se,
então,
JUd1ca9os os requerimentos de de 30 Srs. Sehadores. Est?vam neiro)
1nversao.
presentes em plenár'io 33 Srs: ao "item 3:
~

~
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO -DE DECRETO LEGISLATIVO

(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 172, II, d,
do RegimentQ Interno)

(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art_. 172. I r, d,
do Regimento Interno)

N,Q 58,

DE

1990

Votação, em turno únfCc.:.do Projeto de Decreto Legislativo nR 58, de 19SO
(nR 129/89. na Câmara dos
Deputados) , que aprova o
ato_que outo~Qa permissão à
R~d10
Divinal FM Ltda.,
para explorar serviço de
radi adi fusão __ sonora
em
freqüência modUlada, na Cidade de Formiga, Estado de
Minas Gerais, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário, da Comissão

- de Edu,cação.

N~

59,

BE

1§90 .

-

---VotaÇãõ, em tUrno -úniCo,
do Projeto de Decreto Legislativo n,g. 5S-, de 1990
(nR i47/89,wna Câmara dos
Deputados), que aprova o
ato -qm3 renova concessão
outo~gada
à Rádio Difusora
Oe P_i_cos Ltda .• para explorar serviço de r adi adi fusã.o
sonora em onda ·média, na
Cidade de Pico_s, Estado do
Piauí, tendo

7485

- Votaçãc_. _ em _tu_ rnc úni_· cri;
do Pro~·eto. de Decreto Legislat1vo- nR -_ 6_0, de-1990
(nR 150/89, na Câmara dos
Deputados), que aprova o
ato que outorga concessão à
- Tel evl são
Pi rapi tinga
Ltda., para exploração do
serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão),
na Cidade de Catalão, Estado ~e Goiás, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário, da Comissão
-

- de Educação.

discussão da matéria foi
--PARECER FAVORÁVEL~ profe- encerrada n"a sessão ordinária
-ridO.. em
plenário,
da de 23 do corrent~.
-Comissão
Passa-se à votação do P':~je
to. em turno únfc_o_.
-- - de Educação .
A

A discussão da -ma'téri a fo-i
encerrada na sessão ordinária
de 23 do corrente.

bs srs. Serladores que· o" apr_o_A d_fsc_u_ssão da matéria foi
_encerrada na sessão ordinári_a vatn que i ra.m permanecer ·sentadoS. t Pausa .1
de 23 do corrente. ·-

Passa-se à votação do projeto, em turno únicQ.

Passa-se à votação do proje·to, em turno único.

Apróvado_, com aS_ abstenções
cOnhecidas e renovadas.

Os Srs. Senadores que o aProvam queiram permanecer sentados. (Pausa. )

AprOVado o pr·ojeto, a matéria
vai à promulgaçao.

Em votação.
Os Srs. Senadores que·o aprovam queiram permanecer sentados_._ (Pausa . )

Aprovado, com as referidas
abstenções e mais a do Senador
Aprovado. com a abstenção dos Fernando Henrique CardoSo.
srs. Senadores Jutahy Magal- A matéria vai à promulgação.
haes, Pompeu de Sousa e Nelson
Wedekin.
É a Sãguinte a matéria
aprovada:
A matéria vai à promulgação.
É a
seguinfe
apr-ovada:.

a matéria

o proje-to

DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 60, DE 1990
• . (NO 150/B9, na
Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga
concessão à Televisão Pirapitinga Ltda., para exploração do serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de
catalão, Es~ado de Goiás.

PRO~ETO

DE DECRETO LEGISLATIVO
Na 59, DE 1990
(NO 147/89, na
Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova
concesSão outorsada à Rádio
O Congresso Nac.1 ena 1 decreta; ·
Difusora de P1cos Ltda.,
para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda Art_. 1 R Fica aprovada a oumédia. na cidade de Picos, torga de concessão à Televisão
Pirapitinga Ltda., para exploEstado do Piauí.

PRO~ETO

----

DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 58, DE 1990
(NO 129/89, na
Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Divinal
FM
Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão so- o congresso Nac·i o na 1 decreta:
nora em freqUência modula- Acrt. --rR. Fica aprovado o ato
da, na cidade de Formiga, que renova concessão à Rádio
Estado de Minas Gerais.
Difusora de Picos Ltda., para

PRO~ETO

É- o -seguinte
aprovado:

rar, pelo prazo de 15 (quinze)
anos, sem direfto de exc1usiyidade, o. serviço de __ radiodifusão
de
sons
e imagens
(televisão), na cidade de catalão,
Estado de Goiás, ato· a
explorar sérvfçO de radiodifu- que se refere o Decreto _ __nR
o Congresso Nacional decreta: são
sonora em onda média, na 98.034, de 9 de agosto de
cidade de Picos, Estado do Pi- 1989.
Art.
1R
Fica apr-ovado o ato auf,
ato
a que se refere o Deque outorga permissão à Rádio creto nR _98.
Art. 2R Este dec~eto" legi~la
031-. de 8 de agosDivinal
FM Ltda., para explo- to de 1989.
ttvo entra em vigor na data de
rar, pelo prazo de 10 (dez}
sua publicaçã-o,__-_-- anos, sem direito de exclusiArt. 2~ Este decreto legislavidade, serviço de radiodifu- tivo
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carentra em vigor ~a data de
são sonora em freqüência modu- sua pub1lcação.
neiro) -·Item 6:
lada, na cidade de For"miga,
Estado de Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car~ PROJETO OE DECRETO LEGISLATlVO
N_g_ 50, DE- 9_90
Art. 2R ESte--decreto- 'fãgisla- neiro)- Item 5;
t,vo entra em vigor na dãta de PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (Incluído em Ordem do D1a nos
sua pub l i cação.
Nll. 60, OE 1990
termos ç:IO art. _376, e, do Regimentô Interno)
(Inclufdo em Ordem Qo Dia
O SR. PRESIDENTE (Nelson car- nos termos do art. 172, II, d,
Discussão, em turno únineiro)- Item 4:
co, do Projeto de Decreto
do Regimento Interno)

LegislativO

n~

{ n..,. 180/90, na

50, de 1990
Câmara

dos

Deputados), que aprova o
texto do acordo de cQoperação cultural e_educacional
entre o Governo da República Federativa do_ Brasil-e o

Governo da Rep_úb1 i ca dO

E-

quador, celebrado em Quito,
em 26 de outubro de 1989
(dependendo de parecer_,_)

Concedo

a

palavra

ao nobre

Senador Mauro Benevides,
para
proferir parecer_ da Comissão
de Relações Exteriores é D~fe
sa Nacional.

O SR, MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE. Para proferir parecer:)
Sr. Presidente, Srs. SenadOres,

em

conf'or_mi dade

ar~.

49,

I, conjugado ao art.

c;om __ o

84, VIII, da Constituição Federal, é chamada esta Casa·a
pronunciar-se sobre o Projeto

de

Decreto

L~gis1ativo n~

50,
de 1990, que "aprova
o texto
do Acordo de Cooperação Cu 1 t_ura 1 e Educa c i ona 1 entr-e o Governo da República Federativa
do Bras i 1 e o Gove_rnQ ·da República do Equador, -celebrado em
Quito, em 26 de outubro de
1989":

O referido _texto foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional através da Mensagem
n.st 068 , de 1990. · do Senhor
Presidente da RepOblica.
o acordo em tela visa a reger, conforme dispõe o seu
art. I,- todas as iniciativas e
atividades de caráter cultural, acadêmico, educativo e
esportivo- levadas a
efeito
pelo-governo e pelas instituições competentes. de uma das
Partes Contratantes -no territór:io -da outra.
Tais iniciativas e atividades
compreenderão o· intercâmbio e
a cooperação bilaterial nos
campos da cultura, educação e
dos esportes, observadas as
respec__t.ivas legislações e normas vigentes.
Estabelece o artigo IX uma
Comissão _Mista Cultural, composta por representantes dos
órgãos com~:~etentes de ambo's os
governos, a qual caberá elaborar os programas bianuais de
intercâmbio cultural, educacional, e esportivo e velar
pelo
seu desenvolvimento e
pelo da cooperação nestas matérias. e ainda propor medidas
para o aperfeiçoamento da execução do presente acordo.
Prevêem os artigos XVI e XVI~
I I a ce·l ebr·a~;ão de Ajustes
Complementares ao pre_sente acordo. e a su~ modificação ou
revisão,
respectivamente. O
decreto -legislativo que o a~
prova dispõe, acertadamente e
em co~formidade com os nossos

•
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principies coostituciona1s, em
seu art. __ 2.ll., que
"Ficam sujeitos à_aprovação
do CohgreSSo NaciOnal quaisquer a tos que possa_m resulta r
em revisão do referido acordo.
bem como aquel~s q~e se destinem a estabelecer-lhe Ajustes
complementareS."
Tal dfspositivO protege, assim, as prerrogativas conferidas ao .congresso Naç}ona1 pela
cargã MagDa,_ QL!e lhe atribui
poderes para aprovar __ ou não os
-acordoS. convenções e a tos i ntern~cionaisf1rmados pe_lo Executivo com estados estrangeiros, uma vez que a revisão
dO acordo ou a celeb~~ção de
Ajuste Com~Uement~r poderiam
implicar em subs_tan-cial a_lteração dos termos do ato internca i o na 1 _ já -~ubmet i do ao
crivo do Poder Legis1ativo.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO NQ_459, OE 1990
Nos termo_s do _art. 352. inciso !"I, do Regimento_ Interno,
requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto de Reso 1 ução nR. 6-3, de
1990.

.

.

Sala Qas SessÕes. 27 de novembro -de ""'1-ggo.
- Fernando
Henrique Cardoso - Nelson Wedekin- ~amil Haddad- Uutahy
M.agalhães - Maurício Corrêa O.dacir Soares.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

neiro)- A votaç~i"o do requerimento fica_ adiada e a discussão da
matéria.
em
ç.onsei:jUência, sobre_s_t_adã. -- (Pàüsa.)

Ã- Pres i dêriC-fá -dêtei--mi' n.i a retirada da pauta do item a, nos
·Conforme assina 1-a _ o __ artigo ter-_mos do art. 175, e, do Re-xvrr- dc5 pres-ente _"i ns_trument-o gimento Interno.
internacional, em um contexto
histórico que se caracteriza
É Q-_ seguinte o itein_ retipela cr-esce:nte- vi ncúl ação dos
rado da pauta:
contatoS i.nt~r:'amãiõrifc_os,· cumpre indubitave1mente impulsio8
nar os _.gr_Q_gramas bi 1a te_~a is _e
i ncrem_entar
a cooperaçao cu_l_OFÍCIO N' S/54, DE J 990
tural no âmbito
do
Pacto
Amazónico.
(Em regime de urgência,
Votamos portanto pela aprovano_s _ _termos
do
..-art.
çãO do acordo em pauta, nOs
33"6~ ·c, do Regimento Intertermos do Decreto L_egislativo
np)
a esta Casa encaminhado pela
Câmara tios Deputados.
Offcío n• 5/54, de 1990
(n~ 135/90, na origem), reÉ o parecer, Sr. Presidente.
lativo à proposta para que
sej_a autorizado o ·Governo
O SR ...PRESIDENTE (Nelson car-do Estad_q da Bahia a emitir
neiro)
O pa-recer- é
fae colocar em mercado Vinte
vorável.
e dois bilhões de Letras
Financeiras do Tesouro ·do
Em di SCÜssão o pro_j é to. - (PauEstado da Bahia
LFTBA
sa.}_
(dependendo de parecer) ,
Não havendO_ quem peça a palaO SR. PREStiJENi'E (Nelson Carvra, enCerro a discussão..
- neiro)
-Item 9:
Devido à falta de quorum, a
Discussão,
-em turno suvotação fica adiada.
plementar. do Projeto de
Lei dõ- Senado _nR. 63. de
A matéria será Eixami nada- em
1989, áê --autor_ i a do Senador
outra opor-tun 1da de.
Jutahy Magalhães. que dispõe sobr:e a_ constru~o de
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- ____ TogrãdoUros
~de ed1 f f c i os
neiro) - Item 7:
de uso_p~blico e de v~fcu
PROJETO OE RESOLUÇÃO
los de transporte coletivo,
NSI. 63, DE 1990
a fim de garantir acesso
adequado às pessoas porta(Em regime de urgência, nos
doras de deficiência ffsitermos do ar~. 336, c
ca, nõs termos- dos arts.
227, -§ 2.ll. e 224 da Constido Regimento Interno~
tuição, tendo_
DisCussão, em turno úniPARECER, sob n.ll. 341,- de
co, d_o Projeto de Resolução
nSI. 63, de 1990, de autor1a
1990,- da Comissão
do Senador Iram Saraiva.
- Di~etora, oferecendo a
--~que altera o art. 65 dO Reredação do yenci _do.
gimento Interno do Senãdo
Federal
(dependendo
de
par~ceres) .
- _ _
Em discussão o substitutivo
-em turnõ sUpleméFftEfr. (P'ausa.)
Sobre a mesa, requérimento
Não havendo quem peça a palaque será lido pelo Sr.
1~
Secretário.
vra, encerro a discussão.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ill
O

substitutivo

A matéria
Deputados.

va i

à Câmara dos

a seguinte
adotada.
É

a matérfa

Redação do vencido para o
turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei
ao Senado no 63, de 1989.
O Congresso Nacional decreta:

Art.
1~
A construção de logradouros e ediffcios de uso

púb 1 i co, assim como a fabrica-·-ção de veículos de
transporte

colet_ivo,

-serão

planejadas e

executadas de modo- a
possibi1 i ta r
o acesso\ a ·suas -depen-

dências, de pessoas portadoras
de deficiência ffsica.

Parágrafo único. Os logradouros, os edifícios de uso público e os vefculos de transporte çoletivo_, em construção,
sofrerao a·l teras;5es, de--modo a_
adaptarem-se
as
exigências
desta le1.
Art .- - 2.Q A autoridade competente, em nível federal, estadual
ou municipal, em caso de
logradouro
púb1 ice,
e
o
proprietário de edifício de
uso público ou de vefculó de
transporte coletiV.Q . j-á_ eX istentes, pessoa física ou j~rí
dica, -terá o prazo de seis meses, a_ partir da regulamentação· âes~a lei. para providenciar as adaptações necessáriaS
a permitir o acesso de peSSoas
deficientes.
§ 1.Q Neste casci, a pessoa ffs1ca ou jurídic~ pQdet-á,abater
do
Imposto de Renda as despesas comprovadamente realizadas
para fazer as aQaptações exigidas.

§ 2,g_ O di spCISto· neste artigo
aplicar-se-á, no que couber,
aos
logradouros~ edifícios de
uso público e ve1cu1os coletivos em construção na data da
publicação desta 1 e i . - -

Art.

o--

poder_ públ fcõ
rer;~ulamentará esta lei no-pra·Zo de sessenta di as.
3.Q.

Art. 4.Q Esta l_~ ( ent-ra éfri vigor na data de sua publicação.
Art.
5.Q Revo~am-se as dlsposições em contrário.
~~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Nos têrmos do art.
175, e, do Regimento Interóo,
esta Presidência determina a
retirada de pauta do item 10:

É o seguinte o item retirado:-

O

10

é_ __ dado corno

defin1tivamente adotado,
nos
termos do art. 284 do Regimento Interno.

PROJETO
N.:~.

D~

203,

Novembro de 1990

LEl DO SENADO
OE 1989

(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do ar·t. 172,
I,
do Regi mente -Interno)

sR.

nei ro)
. cr_i tos.

PRESIDENTE (Nelson
Há

oradores

Ca~i ns-

Concedo _a palabra ao nobre
Senador Jami 1 Haddad_._ (Paüs_a.)

'ª-

A Mesa 1 nc_orreu em equ f voco
pede descu 1 pas ao Senador _ Ja..:
mi 1 Haddad,- porque está i nscrito como __ !,.i.Oer, após a 9rdem
do Di a_, o nobre Senador NeiL son
Wedek 1 n. 9=- Senador __Jami l
Haddad nã9 -se· '\ nscreveu desta vez.
CQmO L 1 d_er . ~-

Discussão,
em turno únicO-,- do- ProJeto de Lei
do
Senado nSi. 203, .de 1989, de
autori~
do Senador
Marco
Maciel,
que dispõe sobre o
registro de_ pess-oas físicas
ou jurídicas junto àS --c-asas
do -congresso Nacional, para
0 SR. JAMIL HADÕAC -·Jusos fins que e_speci fica, e tamente. QuerQ.di+er _a V.
ExA
dá
outras
·providências que o otreito à_palavra é' do
(dependendo de parece-r).
senador Nelson WedeKin.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) -Item 11:
-Discussão.
em turno-único, ·-elo Parecer n,g_ 345, l:ie
1990,
da Comissão de Const-ituição, Justiça e Cidadania,
ao examinar o Projeto
c:fe- Decreto- - Legi sl ati vo
n""
~18,
de 198_5 tn""" 96/85, na
Câmara dos Deputados) ,
que
aprova as contaS do Presid.ér'lte da República, relativas ao e:XercJcio financeiro
de -1983,
concluindo,
com
voto vencido, em separado,
do Senador João_ Menezes e
voto vencido do Senador Au- reo_ Mel lo, ~ue:

0 SR.--- PRE-SIDENTE (Ne 1 s_Õn Carne i r o) - A- Mesa pede descu 1 pas
a V. E"x_~ e_ _dá a pa_l_avra ao nobre Senador Nelson Wedekín, na
QU?lidade de.~jde.r do por._·.

ci SR.

NELSON WECÉKIN ( POT

-

Lf_der,
p-ronuncia o
seguinte discurso~ Sem revisão
do orador. ) - Sr.
Pr.es i dente.
Srs.
Senadores,
n6 j orrié 1
Diário catarinense,
de
Florianóp-olis,
da data de hoje,
leio, não se,m surpr_esa, que o
Presidente Fernando CoTlor de
Mel lo está satisfeito- com os
resultados eleitorais.
Diz a
notícia que o PreSidente Callar t~m c.omo única _p_reocupação
da relncidência do grande nú___ :::::_pe--rmanece __a competênc1 a mero de votos brancos, nulos e
·do CbnQresso Nacfon_al __ paf-:_a abstenções no segundo turno.
j lll gar
as contas anua 1s do- Inform~ ainda a m~S!lla matéria:
Presidente da Repúb-1 ica;
"O ún 1 co- -fa·to -que preocupou o Pras 1 d_ente foi a
reé da_ COmissão Mistaincidência de um graKde núPermanente a
competência
mero de votos brancos.
nup~r:_a
examina r e emiti. r palos e
abstenções.
Collor
_recer sobre as contas anuacreOita que eles são um
ais dq Presidente da República. inclusive sobre os
-recado de ceticismo que os
p·roj e tos em _curso, que vereleitores estão-dando."
. sem idêntica matéria.
Ouso dizer a:o Sêhhor PresiEn1
dfSCussão
parecer·.- dente da República e também a
o
(Pausa.)
esta Casa que esse -não foi_
cer-taménte o único recado das
principalmente. nesse
Não havendo quem peça a pala- urnp.s,
segundo turno; vra, éncerro a disc~ssão.
.
A Votação fica
falta dê-quorum.

adiada, por

O SR. PRESIOE~E (Nelson Carneiro) Esgotada a matéria
CófiS taffte da Ordem do Di a.
es Requerimentos n~s - 454 e
455, de 1990, de urgência, lidos
no Expediente, ficam prejudicados,
devido
à
fa1ta
de qu~rum.
A Presidência lembra aos Srs.
Senadores que ama"nhã,
às 1_ O
horas da manhã, no plenário da
C~~ara...dO§
DeputadoS,
haverá
u~sessao em homenagem à me-ffi?!:J~ __do
saudpso Presidente
des~a
Cas~.
ilustre Colega,
Senador Lu1z Viana Fi lho . . ·Pe. d 1 mos a _ presença de t-Odos os
Srs. Senadores.

SC. Como

É verdade. sim, que uma parce 1 a desses votos brancos, nu-los e abst_enções. tem o sign_;.:
ficado do. ceticismo de uma
parte do eleitorado,
de uma
~art~ da população em
relação
as
instituições públicas, em
relação aos partidos, em relação aos políticos, em relação
aos candidatos~
Esse
ceticismci
·decorre
creio
de muitos momentos de
baixo ní_vel. ·nas camp-anhas eleitorais de todos os eStados~
Tenho certaza de que uma parte
da população consegue ver nessas eleições o_ abuso do poder
económico, a utilização,
também abusiva,
do aparelho do
Estado, ·da máquina administrativa.
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Creio mesmo
e
es_te é um
ponto sobre o qual tenho fe.ito

reflexões nesta Casa - que uma
parte da população tambem consegue ver que as pesquisas eleitorais s~ transformaram num
instrumento não de informação
das tendências do eleitorado,
mas num instrumento de ação

política e eleitoral.

O Presidente CoJlor está certo quando diz que esse é um
dos recados. Mas o P_.r_es i dente
Co 1 1 o r.
tão Perspicaz.
tão
cuidadoso em ver nas urnas
essa parte do recado do eleitorado, não consegue ver a outra parte, que é
muito mais
substantiva,
que é muito _mais
fácil de ser vista, de ser
constatada:
é o recado que o
eleitorado brasileiro,
a sociedade brasileira mandou para
ele mesmo, Presidente da Repú~
blica,
Sr. Fernando Collor de
Mello, para as suas politicas
públicas,
para a sua forma de
governar, para a sua politica
económica, sobretudo.
Basta observar-se que em estados importantíssimos da Federação,
nesse segundo turno,
os candidatos ligados, apoiados pelo Palácio, foram exata•
mente os candidatos
derrotados.
Muitos deles estavam à
frente nas pesquisas, com larga margem, mas o que se viu em
São Paulo, no Paraná,
em Minas, 1710 Espfri-to Santo, nó Maranhão, foi uma derrota _quase
humilhante dos candidatos apoiados pelo Presidente Collor,
que,
ao ver_o ceticismo
real existente na manifestação
do eleirorado,
sobretudo nas
eleições .do segundo
turno,
tambem deve.ria constatar aquilo que é ainda mais ost~.nsivo,
aquilo que é ainda mais fácil
e claro de se ver:
o recado
que foi endereçado pela população, pela sociedade brasi1e1ra, ao Senhor Presidente da
República, às suas políticas,
principalmente sobretudo à s~a
polftica económica, ao modelo
económico, que é o mesmo de
todos estes anos. Basta ver-se
que o consumo, o emprego, a
produção estão em baixa.
Está
em franco andamento, em franca
prosperidade se pudéssemos
chamar assim -o-processo de
recessão
.na
economia
brasileira. Há paralisação de
todas as atividades privadas
assim como das do .l;staOo ..- Bas:-ta observarmos que,
junto à
baixa do consumo, do emprego,
da produção e dos salários_, o
que está em alta é exatamente
a inflação, em nome de cujo
combate se elaborou todo o
plano chamado Plano -col lor ou
Pl ano Bras i1 Novo.
.- Magalhaes
um aparte,
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O

SR.

NELSON

dúvida, nobre

Magalhães.

o

WEDEKIN - Sem ver até que ponto __essas

Senador_

Vutahy

Sr. Jutahy Magalhães - Pa-

rabenizo V. Ex~ por estar trazendo essa argumentação. Nesse
caso da inflação, tenho vontade, às vezes, de repetir aquilo que no meu tempo

--v-.

ExA.

é muito mais moço do que euquando estudava Latim nas escolas e decorava algumas frases, uma das quais era assim:
Quous~ue
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tandem abutere. ca-

tilina patientia nostra?
Então,
por que não repe~irmos
agora:
Quousque
tandem
abutere.
_Zé11a,
pat-ient1a
nostra?
Porque,
veJa V. Ex~. em nome
do combate a
inflação,
tudo
que V.
Ex~
vem d1zendo tem
acontecido: desemprego,- miséria,
fome. Mas _agora, não satisfeita, a equipe económica
do Governo troca os índices
lnflacionários. Como a
Ffpe,
que vinha servindo de base
para os índices, deu 19 e tanto,
usaram co_mô referência os
dados·do IBGE,
que deu 17.
Isso
é um abuso contra a
sociedade. Quando falam em modernidade, em transparência, é
tudo ao contrário, a ação é
tota-lm-ente
di ferente
do
discurso. É por iss6 que digo:
até Quando vão abusar da nossa
paciência? POr Que não é poss i vel manter-se ess.a fa 1 s 1 dade
que se es_tá levando à Soei ~da
de, em termo_s de número Qe -; nfl açãa,_ porque essa declarada
é muito diferente da inflação
que
vem
ocorrendo
na
rea 1 i da de.
Percebemos_, e nos-sas mulheres sente.m
sempre
quando vão f.azer as _mesmas
compras nos supermercado_s, a
diferença que existe entre um
número e ou_tro. Tambêm parabenizo V.
ExA na questão das
pesquisas. Apresentei um requerimentQ chãmahdo os representantes dãsses órgãos à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; mas· acho melhor deixarmos para Q_próximo
-a rio, quando", com mais ca 1 ma,
trataremos deste. assunto, por~
que quem deve escolher o cand1dato é o eleitor e _não as
pesquisas e, mais do __ que as
pesguisas, _os meios de comunicaçao
oue
·interferem
nos
resultados. Meus parabéns a V.
ExA pela matéria
que
vem
abordando.
·.O SR. NELSON WEDEKIN
sem
dúvida, Senador vutahy MaQalhães,- ainda 0 propósito das
pesquisas, fiz uma referência
muito _de passagem, mas queria
comunicar a v. ExA., e v.
ExA
~
sabe disso, porque· e sobscrito r, qu~ 1 ogo no c,omeço do ano
vamos 1niciar os .trabalhod de
uma CPI, cujo· núme_ro regimenta 1 de ass i na·turas no senado
já foi
devidamente_ colhido,
exatam~nte para.que consigamos

pesquisas conseguem influenciar Q
eleitorado.
Aliás, o Ministro SYdney Sanches, do TSE, numa entrevista
do dia de hoje aind~_ - 11
na Folha de S. Paulo- diz uma
frase de grande significado:
"não tem nenhuma importância,
na verdade,
se as pesquisas
que são divulgadas são _falsas
ou verdadeiras"
Digo que em muitos. momentos
as pesquisas são simp1esmen!e
falsas~
porque
_ sao
manipuladas. Agora, na eleição
de São Paul_o, percebe-se com
clareza a manipulação das pesquisas
porque, se os dados
fossem.d~
Vox Popu11,
contratada pelo candfdato Paulo
Maluf,
evidentemente
dariam
vantagem ao _candidato Paulo
Maluf. Já_ os dados do lbope,
que ficavam de uma form~ ma~s
ou menos neutra em relaçao as
duas candidaturas.
mostravam
um resultado diferenciado.
A
Data Folha, desde longo tempo·, até por denúncia do própriO PaulQ_Maluf_e do próprio
Ibope,
p_rotegia, de maneira
visível,
a
candidatura do
PMDB.
Penso que só üma CPI pode ver
em que profundidade e em que
grau as pesquisas de opinião
acabam
por
i nf 1 uençi ar
o.
eleitorado. Se á lei prevê que
o __"abuso do pod~r econômi co, ou
seja._ a compr_a de um voto, de
LJm út1ico· voto, é um crime, Por
que. i nfl uenci a
i ndev·i damerite
um único eleitor; se a pr_essão
exercida por um único governante a um único eleitor também é crime, o que se dizer de
um. instrumento que acaba por
influenciar a vontade pol~tica
e. a tendência de voto de amplos
contingentes do elei-torado?
V. Ex.Q. também tem razãO --quando fala da manipulação dos_ índices inflacionários.
Quero

também ·dizer isso aos
do Governo nesta casa,
e- ao Presidente Collor, que
essa manipulação, essa escolha
sempre do fndice mais baixo em
todos
.os
meses
vêm-se
repetindo.
T_enho também i mpressão de que recebeu ~m recado do eleitorado, pelo menos
do eleitorado mais consciente,
dó el_eitorado .mais infor-mado,
que sabe dessa manipulação,
velha tática de Ministros da
Fazenda de praticamente todos
os Governos, e que é, indiscutivelmente, um dos escânda.los
desta pobre República que é o
Brasil.----L~deres

'Ditia eu que este foi o recado principal das urnas, no segundo turno, o recado contra a
Política económica; o recado
da: __população que se vê tolhida
nos ·seus direitos mais elemen-

tares. com dificuldades que se
acentuam e se agudizam todos
os dias a dificuldade de habitar, de alimentar, a

dificul-

dade de educar os filhos, a
dificuldade, enfim,
de cons-

truir o futuro com o resultado

de uma po 1 í t 1ca
maneta r i sta
ortodoxa, de rest_r i ção do crédito, cuja receita, todos sabem, não é exatamente elabora~
da em nosso Pafs.

-

impressão

de que o e-

Tenho

leitorado deu um recado muito
clàro
aoPresidente
da
República:
é preciso
mudar

essa

política

dar, mais do

económica,
económico.
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o

económica,

que

a

próprio

mu~

política

modelo

Há um re·cado., tambéin, tenho
certeza disso, em relação à
polftica do Governo de sucate-

1489

era uma estatal
pâu11sta, a
Uma nota na revis-ta Visão da
Vasp
Viação Aérea S. Paulo semana passada, na página 52,
- praticamente sem desembolsar dizia:
rec.urso algom de uma forma que
ate-- a 1 9uns de nós,
como e':!,
"ARGENTINA. PRIVATIZAÇÃO
que na_o _ ~enho recursos,_ nao
D~I~A DJVIDA ~E US$ 2,1 BI.
sou ç_a:p i ta 1 i_s-ta , __ v i vo apenãs
daquilo que recebo no Senado ~- LOnge
de ser Um negócio
da República, naquelas condida China, a privatização da
ções
até - eu- _me-srtio- · poder í a
estatal de telefon_ia argentornar-me o proprietárfb" da
tina-, Entel, deixou-uma dívasp.
··
·
vfda de US$ 2,1
bilhões
para o Governo Menen pagar.
As condi_ções excepci ena is em
US$ 1 bilhão, .vence em 1A
que foi
vendida.
como pela
de março do ano que • vem.
suspeição de alguns negócios,
Para o presidente da Argende a 1 gumas propos-"l"e.s,
como a
tina. a venda da Ente-1
é
l?roposta do Sr. Wagher Canhedo
cons_iderada um marco hist_óa Petrobrás, foram denunciadas
rico, m_as,o fato é que_ Q
pe1o
própriO Presfcfer'lte da
país receberá_ agenas US$
Petr_obrás e esmiuçadas e de ta214
milhões em-~ d_i_n~eiro
l hadãs por vá r-; os órgãos de
vivo. os US$ 5 bilhões resimprensa·,- princ1pe1mente
a
tantes virão na forma de
Folha de S_. Pa~lo.
títulos da divido!~ externa."

-Não temos nada em si e pro·Descorifi o - e tenho boas rapr-;a-mente coátra os proce·ssos zões para afirmar: os precesde privatização. Queremos que sos de P~ivatização no nosso
estes processos de privatiza- País seguem esse modelo,
qual
ção tenham algum con-trole da seja,
o de privatizar o intesociedade
brasileira,
porque
resse.
o
recurso
pú~11co,
de
Nenhum de nós é a favor das
essas estatais signficam um privat'izar o lucro daquilo que
distorções das deformações, do
pã.tr1môn1o, nessas estatais a foi o resultado, o suor do asinchaço da máquina, da falta
sociedade e os traba.lhadores forço,
do trabalho e _do capiqe
eficiência _
e
de
bràsileiros deixaram um pouco tal dOs brasileiros. Há também
produtividade. Nenhum de hós é
do
seu
suor,
do
seu
esforço,
no
resultado
eleitoral do sea favor dos males que existem
em setores das estatais brasi- do seu dinheiro, dos seus re- l gundo turno- um recado con!ra
leiras e em setores da admi- cursos, e não é jus·to que elas· esse processo de privatizaçao,
sejam entregues e #vendidas a c9nt~a esse sucateamento, essa
nistr~ção
pública brasileira.
preço de banana. E muito dis- l1qu1dação do_ património r~
pelas
estata1s
Mas dai a esse processo de cut1vel que isso corresponda present~do
ao interesse do nos!!>"O Pa f s.
bras i 1 eJ r as.
No resultado e:
prtvatização a qualquer custo.
1 e i tora 1 do segundo turno ha
da1
esse processo de sucaterecado muito claro para o
mento deliberado,
corno notiA prop6s i to,
1 e i o no Jornal um
Presidente
da República. Ouvi
ciado no meu estado, em duas
do Brasil, de 19 de novembro, isso
com
uma
grande
edições de jornais- no dia 27
o que aconteceu -com a LANde
novembro
de
1990,
o Chfle, uma empresa privat·izada freqüéncia. No meu estado não
houve
segundO
turno.
Tivê a
mesmo Diárfo
catarinense diz pelo regime de Pinochet. -o;z a oportunidade de ouvir, sem
neque o Departamento O Lavador nota do ~ornal do Brasil:
nhuma paixão, com toda a isen~
do Capivar1, de uma estatal,
"A
privatização.· é.
em ção, com toda calm?l. _manifesencarregada de fazer exatamencondiçõe§ oo~m~js,
um bOm tações . de homens comuns da
te a lavagem do carvão carbo1 nstrumento para aumentar a ·população.
nffero_,
está sendo fechada,
efic1ência de uma empresa.
jogando na rua da amargura e
A
passagem
do controle Tenho a Cffrt.eza #de que,_. nes!Je
do desemprego 215 empregados.
ac1onário para 0 setor pr1_- ce_:ticismo ha ~t_amt:Jem ym_ Cf?nteuvado não é, entretanto, uma do que diz respe1to as v1ag~ns
IsSo sim nenhuma discussão
panacéia e caso não sejam do_ presidente da
Republ 1ca
com a comunidade do sul do meu
tomados cUidados, pOdem o- Fernando. Collo~ de ~ello. Sua
estado e com _o p·ovo de Santa
correr problemas.
A LAN- Excelênc1a prec1s~ v1ajar meCa~arina. A
mesma coisa,
em
Chile, por exemplo, que foi nos e governar ma1s.
rela~o
a outra estatal. ~Ssa
·privatizada
há
cerca
de
utn
subs1diária da Petrobrás,
In- Há também um recado muito
ano,
já está atravessando claro_corn
dústria Carboguímica Catarirelação às modormias
djfiçulctades
adm1nistratjnense, que esta agora paralido GoVerno_. ____Está na Folha de
vas. 11
- sada epr três meses, até ser
S. Paulo de hoje. Estou lendo
concluld_o o seu processo de
Vou um pouco mais ad1ante, l_a.penas notícias recentes da
priva ti· zação, processo de pr iem~Ora a privat1zação nada te- 'imprensa
nacional.
Diz
a
vatização que não tem nenhum
nha a ver com o Governo co-1- .noticia:.
"Aeronáutica busca
contr_ole social,
gue não tem
ler, muito menos a
privatiza- he-licóptero para Collór"_.
Vou
nenhum controle po1ltico,
que
ção da
LAN-Chile,
e muito ler apenas o começo dessa nose faz em ambientes fechados,
menos ainda a
da
Entel
tfc"ia, o 1 ide,
como diria o
herméticos e sempre com graves
argentfna.
No entanto, e pre- Presidente Pompeu de SOusa:
riscos para aquele que é o pa~ visível o que pode aeqntecer
com o privatização nO n9s~o
~"O, Mini~tério. da
A~rotrimónio da sociedade brasileira,
para o
interesse naPaís, porQue o modelo é g umn~uti,ç:a ya1
abrl!>
a~e
o
cc,
--elaborado
a
partir
nao
dos
!lnal
___
do
ano,
êoHcorrencia
cional.
centros de decisão sobre a
1nternaciona1 para adquirir
nossa
economia situados no
. três
_he 1 i cópteros _ _de
Como podemos observar nesse
nosso-_?aís, não são interesses
transporte Vip, para uso do
processo de privatizayão da
ligadOs
à
nossa
soberania,
ao
presidente
Fernando Collor
Vasp,
a estatal
pàul1sta de
nosso processo de desenvolvi:de Mello."
aviação, o Sr. wag~er çanhedo
li!~l)t_p__. ___ ª-.__~~c-~Ssi~a:ºe__ que est~. Não
satisfeito_Çom um s6 hepraticamente assum1.u. nao praticamente,
mas.
na verdade;
Pals tem
õe
prosperar
e· licóptero, vai aínda adqUirir
assumiu o comando daquela que
crescer.
três.
amento, de liquidação das estatais brasi1eiirci,S, patrimõrYio
da comunidade brasileira, património do povo-: brasneiro.

1
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"0 presidente se recusa a
carr9 o
trajeto
de aproximadamente 20km que
cobri~_de

separa sua

residência

(no

Lago Norte de Bras í l.i a) do
Pa 1 ác 1 o do P 1 a na 1 to . - E 1 e já

fol alertado por sua asses-

soria para a possibilidade
das viaQens diárias de he1 i cóptero repercut 1 rem mal
na opinião pública- como

exemplo

de

ostentaç-ão-

e

desperd_ício do dint-,e1ro públ ice--; mas resolveu assudesgaste~"

mir o eventual

Tenho

certeza de que nos vo-

tos do 2l<. turno __ bá __ também

o

recado quanto a situações como

essa do Presidente da Repúbli-

ca, que se recusa a faze, como
todos os presidente da Repú-

blica

fizeram,

sua casa

Governo.

Também

para
-

há

um

o

o

trajeto da

Palácio

do

recado contra

essa venda das mansões, a venda dos automóveis oficiais,
que seria até uma boa· medida,
dessa medi da que foi , na ver-dade e na profundidade~
muito
mais uma medida de
marketing,
.de
propaganda,
sem
qualquer eficácia,
porque os
jornais e as revistas nacionais se cansam de denunciar
que os Ministros, de modo geral,
gastam
mais
do que
ganham. Os seus carros,
as
suas mansões,
as sua_s casas.

~:g~~~s ;~~ã~~m~8t~~rtt~pr:~~~

privadas, como alguns dizem,
ou.
como
no caso~ do Sr.
Cláudio Humberto, que ·não consegue demonstrar de _modo algum
que ele e a sua família, ou as
rendas que ele possa ter consiga cobrir as despesas que
faz,
de uma forma que- é muito
pior do que qualquer mordomia,
porque se existem empresas que
pagam o aluguel de carros e oe
mansões.
evidentemente,
se
esse fato acontece em um governo que .diz que veio para
moralizar, em um governo que
diz que veio para que os negócios do Estado fossem transparentes,
coloco cada um desses
aluguéis, cada um desses ates
de governo,
cada uma dessas
atitudes de ministro _ou de
gente do Goverrto -co_mo __ates
passívefs de toda a suspeição".

tanto. _não conseguiu eleger um
Q_ Pfl, que
fez
um governádor na··-utlima eleição, mesmo com esse recado de
que v .. Exll f?la, elegeu agora
!iil. governadores. E o PMDB, qu~
possuía 22 ~overnadores.
so
elegeu 6. Entao, esse recado,
parece-me, foi para os pOlíticos de maneira geral. O Presiden-te da Re-pública não é parte, não apotou nen.,.um candidato ostensivamente,
não subiu
em nenhum palanque e
teve õ
mé_ri to de ficar distante das
e1eiç5es. Para sabermos a quem
_esse r~ca,do, seria diri9ido, -~6
se fizes~e~os uma sessao ~spl
rita para esclarecer o assunto
ou :fós_~emos_ pi t_oni sa~
_para
adivinhar_.
Para mim, o recado
foi generalizado. Vamos recuar
ao primeiro turno. Acha v. Ex~
que alguém mandou recado para
_o bravo . Senado"r Ronan Ti to,
traba 1 hador_,
competente,
defensor Qas causas públicas?
Acha V. E_x&_ que houve a 1 gum
recado para _o g_rande Senador
paU11sta.Mário Covas? Isso não
ocorreu. o que houve foi uma
escolha muito comum, sem falar
em recado. Não acredito nisso.
Com relação à Vasp, af há um
recado para o Governador Ores-tes ouerçia. que era o dono,
que era o governador do estado, e o Presidente da República não tem nada com esse fato,
se desejar fazer oposição su-bentendendo fatos que só através de cr_istais, de pitonisas
ou de sessão. espírita, pode-se
compreender, é um direito que
a oposição tem. Temos, aQora
-me-smo, na Presidência da Casa.
o Senador Pompeu de Sousa, um
defensor .i ntemerato de todo o
meio popurar, que, infelizment e - porque eu gostaria que S.
-Exa tivesse_ sido não foi
reeleito~ Isso não
aconteceu.
Penso
que_. não e>;j s:te esse
recado. o que houve foi
uma
_decisão do povo-de votar em A
oU B. Es:t_e__ é o meu pensamento_.
s6 governador.

O SR. NELSON WEDEKIN - Sena-
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o recado foi para o modelo econômico, o recado fg_i para
o
desemprego,
o recado fgi para
a responsabilidade do Governo
que v.
Ex~
defende,
diante
desse estado de coisas que ai
está.
Se no primeiro turno não havi_a essa clareza
:e neste
ponto V.
Exa
tem razão- no
segundo tenho, até porque_ hé
uma diferença muito grande no
tempo de 13 de outubro até--- -25
de r'JOVembro,
i;!.•. Oeter i oração
geral das condições de vida da
no_s_s_a população, a deter i ora--ção gera 1 dos rumos da nossa
economia,
a fa 1 ta de per.spect i v as e todos os indicadores
sociais e
económicos_ estão a
indicar uma crise que se agudiza no çlj_a-<;~-di_a. sem dúvjda,
do pçnto de vista, d.Q eleitor e
tambem do meu e da maioria dos
anal isfas políticos,
que encOntram na política __do P_residente da República
a
sua
responsabilidade.
Não é preciso ser pi 1:oni ~a_,
não é preciso ser _vidente.
v.
Ex a está enganado. Basta -encarªr os fatos corno eJes aí
e.s..tão,
os resultados eleitorais
com razoável grau de isenção,com razoável graU de neutralidade, sem a paixão com que V.
EX., se manifesta toda_ vez que
se faz uma crítica,
por mais
distante que seja, ao Presi_dente da República. O ato de
se dar uma opinião, de interpretar resultado-s eleitorais é
um ato elementar de int-eligência. é algo inerente a qualquer condição, não preclsa ser
pitonisa. Estou falando sobre
fatos passados, estou falando
snbre uma
interpretação que
não é só minha, é mãis Ou menos generalizada.Estou di z~ndo que o Seinho.r
Presidente -da República é que
ousa dizer que o recado é o do
çé;!:ticismo, do desâmmo ger:-qJ
da popu 1 açã·o, e não é" capaz de
se olhar- no espelho e dizer
que nesse r·esu 1 ta do_- ele i tora 1 .
que nos votos da população,
sobr~tudo no s_egundo turno. há
um recado clar-o_ para o seu GOverno, há um recado claro, Senador Afonso Sanct"'o-, - para V.
Exll,
que se recusa a ouvir,
que se recusa ·-a ver-, que fi ça
na
sua paixão. -Insisto. em
dizer: é até admirável
defender o Governo a qualquer preço
e a qualquer custo.

dOr Afonso Sa"ncho, sou um admirador do esforço que V. Exa
faz para defender o Governo, o
Presidente da República.
V.
Ex.>~
chega
ao
p_onto
de
criticar-se
a
si
próprio,
quando diz que essa mensagem,
es_se reCado - V, Ex.n admite,
até porque foi o·próprio Preo Sr.
Afonso Sancho - Per- Sidente da·RE:'IPÚblica" que disse
mite-me um V. Ex~ aparte?
-foi para os políticos.
V.
Ex~ sempre faz _um __ e~ forço, que
O SR. NELSON WEDEKIN - Conce- -considero admirável, ao defendo o aparte a V_. Ex~.
Senador der a f_lgura do Pr·estdente da o Sr. Afonso Sancho - Per-Afonso Sancho-.----mi ta-me v.
Exll complementar
República.
meu aparte.
O S~. AfonsO SanCho - Senador
entretanto,- recomendo a v.
Nelson Wedekin, embora tenha Ex~ faça uma
NELSON WEDEKIN ~Vou
leitura,
mesmo O SR.
grande respeito pelo que V
mas penso
superficial,
de todos os ana- conceder o aparte,
Ex~ diz, devo discordar
desse l is tas p_ol íticos,
inclusive que V. ExA deveria_ vir mais à
recado,
porque,
se ele fosse dos jornais de seu estado. se tribuna para fazer a defesa do
realmente exato,
quem teria J1ouver J,Jffi__ míni_mo .. de i sanção.• Governo, senão v.
Ex.n fica
eleito os 26 goverriãdores do d_e __t_oda a grande i mpren_sa, sempre na· de_fens i v a ,
Brasil teria stdo·o-PT, que é porque, na essência, a
intero part-ido que mais critica e pretação que. esses órgãos de Com toda a sinceridade, Senamais acusa o Governo,
no en- lmprensa dão é a minha, de que dor Afonso Sancho,
exatamente
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cada em relação ao Governo,
no seQundo turno agudi:zou
as suas cr1ticas em relação ao
em nome do Governo, em todos Goverl'lo Coll or. O Sr. José
os momentos e, o que é pior, Carlos Martinez., o Sr·.
José
fica a defender sozinho
o Ignácib
Ferreira o Senador
indefensável!
Não
há argu- João Castelo,
nosso Colega,
mentos!
esses candidatOs todos foram
derrotados, sem nenhuma dúviConcedo o aparte a v. ExA, da, por causa da sua vinculamas recomendo,
e me permito ção COm o Governo, porque profazer com todo o respeito e curaram-- fazer essa vinculação,
com
o apreço que tenho por V. essa ligação, enquanto os seus
Ex 4 , que, uma vez por semana, adversários ti"" ilharam o cam·ipelo menos, os Líderes do Go- nho oposto,
da crftica
ao
verno venham aqui para dizer modelo~
das razões do Governo, fazer a
Não tenhO dúvida- e ·reitero
sua defesa, e não nesta posição, que considero um tanto aqui esta opinião, esta ·interlamentável, um tanto melancó- p-retação que· eu tenho convi clica, de ficar sempre na de- ção absoluta: insisto em dizer
fensiva,
como a faz v. ExA, o que para interpretar fatos,
que me penaliza. com toda a dados em eleição não é preciso
sinceridade.
ser pitonisa. Nisso V. Ex.a
está enormemente equivocado.O Sr. Afonso Sancho - Senador
Nelson Wedekin,
V.
ExA não
Encerro est_e pronunciamento,
está
retratando a verdade! Sr. Presidente,
Srs. SenadoToda semana faço aqui um pro- res. dizendo que mais do que
nunctamento - ainda na semana um recado sobre a conjuntura.
passada o f i z - . falando-sobre sobre os equivocas, sobre os
os vetos do Governo. - Quero err:-.oS_ d_ó c;aovernO, ma1s do que
abstrair-me disso, porque pen- as- questões conjunt~raiS, o
so que V. Exa não está retra- grande recado neste segundo
-este é o meu modo de
tando a verdade. Não -vou atrás turno
de comentarista polftico, e v_er, meu_por;:to_de v,iSta, minha
sim, da realidade, da razão. interpretação, tehhb __ o direit-o
Acha V. ExA que alguém ganha- de fazer essa interpretação-,
ria no Rio Grande do Sul do o grande recado é contra o mecandidato
do
Sr.
Leonel deio econõmico. O mesmo modelo
Brizola? Ninguém. Mas vou lá éCortõmico.- aliás; de todOs Os
para o Rio Grande do Norte. Governos, sobretudo de 1964
Por que esse recado não chegou para- cá, ·um· mbdeio econôm'ico
para o Senador 0ósé Agripino, que, na sua essência, concenque ganhou as eleições, .e _con- tra a renda, desnacionaliza a
salários,
tra o candidato do PDT, com etonomí_â, rebaixa
toda força, com todo o apoio? esse modélo não leva em conta
os
·int~resses_
d_a.
população.
Vamos para São Paulo. Quem Roderia ganhar as eleições de
Penso- que tambem para o PreOreste_s _ Quérc1;;1, por guem tenho verdadeira admiraçao, que sidente Collor, há um recado
mais um, no
é um verdadeiro comandãnte, mui to visível
porque quem peQa um candidato meu pOntO de Vista. A popula. disse:
che-ga
de
com 2% e o eleva, no fim do ção
primeiro turno, a 26% e, che- market i ng_; _ chega de propagangando a_o_ _segundo turno, ganha da, chega de pfrotecnia, chega
do candidato que estava com de esp_etácu 1 os. Está na hora
43%.
é um comandante; penso df:!: _começar a governar e resc>lgue não- houve !:J_sse recado, que ver os problemas deste País!
e muito relativo e é_ para to- (Muito bem!)
dos os polft"icos;- não é di:--1Durante o dfscürso do Sft.
gido a uma única pessoa.
pela estima, apreço e r~speito
que tenho por v. Ex 4 , sinto-me
um tanto penalizado, V. Ex 4 ,

-rifâSr

Nelson Wedekin,
son Carneiro,

O SR. NELSON WEDEKIN - Sena-

dor Afonso Sancho, quero apenas reiterar que em Sã.o Paul_o.
Minas Gerais, Paraná, Espírito
Sento e Maranhão, para ficar
apenas em cinc~ estados, a definição do eleitorado se deu
sem nenhuma co 1nc i dê:nc i a. Aque 1es
cand1 da tos --qu_e eram
mais duros nas cr{ticas que
faziam ao modelo económico e
ao Governo foram vitoriosOs.
Aque 1es que procuraram vi n'cular a sua imagem ao Presidente
da Repúbl iclit. esses foram os
derrotados. E o caso de Paulo
Maluf, não há n-enhuma dúvida.
Até digo a V. Ex~ que o candidato do ~MDB em são Paulo,
Luis Antônio Fleury Fi lho, ··no
.primeiro turno foi muitO edu-

Q

Sr.

Nel-

Presidente,
'de i xa a c ade i r a da pres r-

dénc !'a,
_que é ocupada pe 1 o
--- Sr.
Pompeu de
Sousa, 3.Q
Secretá·r-fO.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Concedo a ·palavra .ao
Senador· Jami 1 Haddad. (Pausa. )
S.

Ex~_

não está

pre~~_nte.

concedo- a palavra ao nobre
Senaáor_ Ju.tahy Maga 1hães.
·
O SR.

~UTAHY

MAGALHÃES (PSDB

BA. Pronuncia o seguinte
discurso.)
_ Sr. Presidente,
Srs. -senadOres, o jornal Folha
de S. Paulo, no seu caderno de
e~onomla_de 24 ~e.Setembro
de

~r
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1990, estampou arti-go em que
mostra que o número· -de trabalhadores com mais de 18 anos
sindicalizados no Brasil corre-5-po!]de a _apenas _13_,_8% da populaçao ocupada. Esse dado,
triste e preocupante, foi fornecido pela Pesquisa Nacional
Por
Amostra
de Domicilies
(PNAD) feita pelo IBGE
em
1988. São 7,12 milhões de sindicalizados, para uma população. ocupada de 51,73 milhões
de pessoas.
A pesquisa do IBGE é d"e tOdo
interessante, porque ê ihédita, não tendo como se comparar
com outros dados e, sobretudO,
porque nos dá o conhecimento
da realidade, contrapondo-se
aos dados do Ministério do
Trabalho que, embora fOssem
usados até há pouco tempo, não
mais devem servir de parâmetro, por serem computados sobre os regi stros adm_i ni strat ivos dos sindicatos. Pelos dados do Ministério, o percentual seria muito mais alto: já
em 1979 representariam os sindicalizados 29% da população
economicamente ativa. qualificaçãO que. como se sabe, abrange mu.i to mais gente do que
a população ocupada, pois representa todas as pessoas com
idade para trabalhar. Como se
usavam os_ dados do Mini stér; o
do Trablaho, levando em -conta
o surgimento do novo sindicalismo brasileiro no final da
9~Cada de 70, e a intensa
mobilização sindicál ocorrida no
P.afs durante a década de 80,
época em que surgiram as duas
grandes centrais sindicais CGT
e
CUT, havia a expectativa de
que o número de sindiCalizados
houvesse crescido mUito, f i cando bem -acima do FNAD.

Segundo dadOS ·do Instituto
Brasileiro de Anál"ises SócioEconómicas (IBASE), o percentual de sindicalizados sobre a
população economicamente ativa
nos Estados Unidos é hoje de
15%,
o que significa um percentual um pouco maior se cons_i_derada a -relação sobre a popü l.ação ocupada da_que 1 e pa f s .
E este, diz o !base. é o pior
momento do si ndi ca·l i smo norteamericano, que está; ainda- assim, em melhor situação que o
dos
13,8% brasileiros;
mas
está bem pior qüe a média de
30% .dos .pai SeS da- Europa, dentre_ os quais, sobressai
a
Itália com 50%.
A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios mostra,
a i nd.a. que os fi 1 1a dos a ass_ociações de empregados são 3,03
milhões, dos quais j ,97 milhão
são
t_ambém -' fi_ fi a dos
.a
sindicatos. Com uma pequena
aritmética. vê-se que a soma
dos sindicalizados com os fi1 i adas a a_ssot:i ações de empregados é Oe 9,09 milhões de
pessoas. ou Seja,
i7,6% da

---•
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p~e

ao Brasil dos cartórios de
registro, dos dados oficiais-.
Só por ela, e não pelos regist~o~ do Ministério
do Trabaapós a Constituição de 1988. lho, ficamos sabendo da verdaEntre cutros dados,
fi ca-se deira
e
triste situação do
sabendo,
também, que dos 7 ;12 sindicalismo
brasileiro.
Só
mi 1 hões
de
sindica 11 zado_ s, por pesquisas desse tipo,
po4, 42 mi 1 h5es part_i c i pam para deremos vir a conhecer um dia,
obter assistênc1a méd1ca ou por exemplo, o_real perfil da
jurídica, 827,5 mil têm como renda e sua distrib_uição no
interesse a atividade políti- Bras i 1. NUI!I país em que quase
ca,
759,4
mil participam com não se passa recibo ou nota
interesse principal pelas ati-- fiscal, em que há uma mar-gina-·
vidades
desportivas
ou lidade econômica e criminosa
culturais.
Dos 3,03 milhões que já vem deixando de ser
pertencentes a associações de margem para ser parte pondeempregados, 1,44 milhão o fa- rante da sociedade,
em que
zem pelo inter~sse assisten-· bombeir_os, mecânicos, pintocial, vindo em segundo lugar o res, médicos e dentistas cobram o que bem entendem, em
int~r~sse pel~s ativi~ad~s recreatlvas e so em te_rçe1_ro o que grassa o mais despudorado
número dos que têm inte-resse contrabando, não é de crer que
pela atividade política.
Como a descrição da pirâmide econ6curiosidade,
mas dando motiv_o mica seja aquela fornecida pepara especulações de sociólo-· las dêclarações de renda,
pegos,
aparece o fato de que as los registro5 do Inps, pelas
mulheres têm, proporcionalmen- guias de exportação do Ministe,
mais interesse pelas ati- tério da Economla.
vidades políticas: nos sindicatos,
15% de mulheres contra
É prec1so,
Sr.
Presidente,
11% de homens,
nas associarealmente o Bras11
ções,
12~
contra menos de 9% conhecermos
_e
"realmente" aqui não se
de homens.
trata de um cacoete de linguagem
par~ podermos sobre ele
O estudo do Ib~e, Sr. Presidente, tem o merito de nos atuar com proficiência.
mostrar o quão fraco é o sinSr.
Prãsidente, .Sr_S. Senadodicalismo brasileiro e o quan~ res,
ainda a
respeito
de
to desigual seria a negociação noticjário_
de _jornais, trato
de salários que fosse introdu- :;;obre outro assunto.
zida por uma lei de, entre aspas, " 1 i vre negociação" . -Se_f_o í __ com preocupação -que 1 i •
ria,
usando daquelas compara- no
Jornal O Estado
de
S.
ções do gosto dQ homem sim- Paulo,
de 29-9-90, noticia soples,
a negociação da raposa bre o núm~ro
de
processos
penno galinheiro. O que me faz dentes de decisão do Poder
lembrar que a EconOmia pregada Judiciário no Estado de São
pelos 1 i bera is,
de
Hayek,
Friedmann e Maksoud a outros, Paulo.
próximos de nós, é sempre por
s_egundo o noticiado. durante
eles descrita como um jogo: os
seis meses do
uma competição aberta aos ta- ano, primeiros
a
~ustiça
dé São Pau1o
lentos.
onde vencem os mais proferiu
34.150
sentenças- clcompetentes;
uma
competição ve_í s,
número
express
1 vo, mas
que estimula algumas das me- insignificante se
comparado
lhores
qualidades
d~
ser com o total
astronómico
de
humano:
-iniciativa,
arrojo,
·mi 1 hões e
trezentos -mil
determinação,i nvent i vi dade, dois
processos
pendentes
nessa
espírito empreendedor. Do ·que área.
se esquecem,
1 amentavel mente,
é de__ que. nesse jogo, por eles
Na área criminal, o quadro é
chamado "livre", as condições pior:
de 645.210 processos em
iniciais nunca são zeradas. os andamento,
foram
julgados
competidores nunca partem de 8. 025.
uma r e 1 a t_i v a i gua 1 da de . No di zer de um humorista,
é uma
Na Vara de Menores, as sen~
corrida em que algLms partem tenças
foram
2. 493,
para
de jatinho e outros,
com o 54.465 processos
acumulados.
cartão do Inamps debaixo do
braço. Realmente, no jogo do
A i_nda,
se,~;tundo
o j_orna 1 , de
mercado, ou da livre inic;ati- jane;ro
a JUnho,
ingressaram
va,
dos
liberais,
times da nos
tr1bunais mais 1Q9.580
primeira divisão jogam contra processos.
times da tercei r a,
cavalos
vencedores correm com jóqueis
Nesse ritmo, se, por um mi1amais .leves que os dos matlln- gre,
chegasse à Justiça
gos,
pesos-pesados
boxeiam ma1s não
nenhum processo, os refecontra pesos-leves.
rentes 21 menores termina_riam
ser julgados em onze anos,
Sr.
Presidente, Sr-s. Senado- de
quandO a maioria dos envolvires, a pesqu1s21 do Ibge tew. dos
já
teria
atingido a
ainda outro mér1to: mostra-nos
um Brasil real, Que se contra~ maioridade.
mão_- de-obra ocupãda.

A pesqui-

sa não mostra o surgimento dos
sindicatos de funcionários pú-b 1 i cos. autorizados
s_omente
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As

varas

40 anos para
s~ntenças,

criminais levariam
pro~erir todas as
e as varas cíveis,

35 anos.

É evidente que essa s_ttuação,
que não é exclusiva do Estado
de São Paulo. mãs se apresenta
em toda a Justiça brasileira,
tende a piorar.
urge. portanto, ·que sejam to:..
madas medidas inadiáveis para
que o descrédito não corroa o
que ainda resta de confiança
da
população
no
Poder
Judiciário.
Algumas iniciativas, é certo.
vêm sendo adotadas pelo Poder
Judiciário,
na tentativa de
melhorar seu desempenho
no
fornecimento da prestação jurisdic_ional
requerida
pe1os
cidadãos brasileiros.
Segundo

informa

a Revista
1 .098, de 310-90,
graças a um-convênio
entre o Governo d-o Estado de
SãO PaU,-o e o Tribuna1 de Justiça de São Paulo, está em andamento a substituição do lento e obsoleto processamento
manual
do Poder Judiciário
pelo processamento eletr6nico,
com o objetivo de dar dinamis~
mo ao-encaminhamento daS ações
criminais.

Istoê/Senhor

n~

Segundo o Desembargador Díni-o_
de sanchis Garcia, _coordenador
de Informátíca -dõ_ "Tribunal de
Justiça de São Paulo~ a informati~ação
vai contr1buir para
dar à Justiça maior rapidez e
seQurança
no processamento,
alem de permitir o melhor cumprimento das decisões judiciais, que são na maioria das
vezes prej_udicadas pela morô~idade da Justiça.

o desembargador espera que,
com a informatiza~ão dos cartóc_i os cr i_m_i na is, que vai di s_~
pensar o manuseio de fichas e
arquivos, se reáuza a lentidão
do p-rocessamento, e - o número
de processos em andamento caia
para a metade, num curto perfodo de seis meses.
ESpera~se,
ainda,
reduzir o
trabalho dos cartórios criminais, concentrado, atualmente,
na extração de certidões . de
processos
judiciais.
Com a
informática, pretende-se reduzi r
o ternpo para expedi r u~.
certidão_ de 5 dias para 20
segundos!

Não há dUvida de gue-a informatização dos cartorios é viT
tal para a agilização e modernização--do Poder _ Juc;liç:jário ..
Entretanto,
este é apenas um
dos aspectos da_ampla reforma
de qUe esse Poder necessita
pa~a dar maior
celeridade no
atendimento ao cidadão bra-sileirO.
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Uma
análise administrativa
competente,
1evada a efeito
por especialistas em organização e métodos, seria fundamental
para detectar as impro~
priedades existentes no processamento judiciário.
Para se ter uma idéia de como
determinados
.hábitos _podem
contribuir
para emperrar a
máquina judiciária,
recomendo
a
leitura
do
trabalho.
"Aspectos da improdutividade
da just1ça", do advogado osmar
Alves de Melo,
publicado na
Revista de Informa:ção Legisla-:
tiva nA 53, de- janeiro de
1977.
Numa análise singela, o .autor
mostra,
já naquela ocasião,
como questões pequenas. referentes, por exemplo, à utilização pelos juízes de despachos judiciais dispensáveis,
não previstos em nenhum dispositivo legal, ferem o principio da economia, da celeridade
e da simplicidade do processo.
Da mesma forma,
ele investe
contra as expressões inúteis
de editais e precatórias, que
constituiriam outro aspecto do
atravancamento e do. encarecimente da atividade judiciária.
Por fim,
o autor condena a
inocUidade do art. 198 do Código de Processo CiVil, que
trata do di rei to de represen-tação__ cpntra os juízes que- excederem os prazos previstos em
lei, sem atribuir desconto nenhum dos vencimentos dos magistrados
responsáveis pelo
retardamento.

No_
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que diz respeito a certas tência de detentos que já deVeriam estar em_ 1 i berdade. um
número inacreditável de mandados de prisão p-or cumpri r,
e
assim Por diante:-

soluções paliativas para o -de-

semperramento
da
máquina
judiciária,_ co~o-a criação dos
JuiZâd9s cte P~quenas c~úsas,
elas sao bem-vindas,
uma vez
que facilitam, nos casos mais
sí~Ples, ·o acesso· aa popUlação
à
Justiça.
Entretanto,
é
_1 ndi sPensavel -que
também nos
pfeõC~pemos Com às-demai~ causaS, Cuja situação,
conforme
pudemos verificar, ·é deplóráve_l..
·

concluindo, Sr. -~residente, ~
reforma do Poder JUdiciário ~
urgente.
Se há uma lição que
aprendemos, nas últimas décadas.
é-- que o desenvolvimento
econõniico··e so-cial ·depende do
regime democrático. Mas não há
democracia. quando os cidadãos
nâa conSeguem exercer -seus direitos com a c~rteza de que o
Estado-Juiz irá dir-imir, com
eficiência,
todos- os
confrftos.
Não há demo~racia sem
uma justiça rápida,
confiável
e atuante-.

Por_ outro lado. pãrece também
não haver dúvida sobre a neces_s i daae de um reeStudo; por
parte do_ Congresso· Nacíonal,
da Sistemática jUrídica do-co~
digo de Processo Cívil. Há uma
reclamayão generalizada sobre
Eria o --que tinha a dizer, Sr.
a quant1dade excessiva de recursos _e a IJI~rQel!l de oportuni- p-t'es i dehte. (Mu) _t_o b~m! )_
daQes que se da as- partes paO -SR.
PRESIDENTE (Pompeu --de
ra. --com -todo o apoio legal,
obstaculizar o andamento dos Sousa)--~ Concedõ a ·pa 1 avra ao
processo-s. - impedi r:cto-os
ae nobre Senador "QSI~~ i r- Soarl?s.
chegar com maior rapidez a sua
O SR. ODACIR SOARES - (PFL fase final.
RO.
Pronunci.a
o
seguinte
discurso.)
Sr. Presidente,
Esses São alguns argumentos e
idéias que me ocorrem ao ana- Srs. senadores, pouco antes._ do_
lisar a questão da morosidade recesso parlamentar de 1988,
da Just1ça brasileira. Confes- ocupei esta tribuna para anaso .que meu pouco conhecimento 1 i sar a situação da _cacau i cu 1da matéria não me dá condições tura naelonal -mais especifide fazer uma proposi_ção ma:is camente os problemas instituExecutlVa
consistente~ articulada sobre cionais da ComiSsão
o assunto, mas é indispenS~vel do Plano da Lavoura Cacaue1ra.
a Ceplac.
que começemos a discuti-l_o.

Assim sendo, conclamo a colaboração_não apenas dos meus
nobres colegas, mas a de todos
os interessados na questão,
particularment~ as associações
de jui"zes, de membros do M.iComo sugestão, o autor propõe nistério Público, e a própria
a adoção de determinadas roti- OA8, entidades que "teriam tonas administrativas para agi- das as condições para promover
1 i zar a f.ormação e a
tramita- seminários,- encontros e si mpóção de processos dentro dos_ ·si os sobre- o assunto, elabo-cartórios, el im1nando.;..se des-- rando suge~tões e proposições,
pachos dispensáveis._ Propõe·,
tão necessárias para gue pos~
a i nda, a a 1 teração . dó ~-_Cõd i go sarnes superar a si tua"c;ao pre·odo PrOcesso C1vil, de modo a cupante vivida, -no momento,
tornar efetiva a responsabilt- pelo Poder Judiciário.
dade do juiz que cause retardamento injustificado _Qe proAntes de concluir meu pronuncesso, com descontos nos ven- cf amento Sr. Presidente,
goscimentos correspondentes aos taria de lembrar que, se condi~s
excedidos.
Propõe, ,_~e seguíssemos resolver todos o,s
mals, para poupar aos mag,s- problemas do Poder Judiciário,
trados a perda de tempo com teríamos uma outra
questão
exame dos autos para prolação candente a enfrentar, na área
de sentenças padroni z_ávei s. a Penal, que diz respeito à- indesignação de assesso~es,
que capacidade do s.i stema peniteriam a incumbência de elabo- tenciário brasileiro de atenra~
as sentenças padronizá- der ao internamento de condevels,
os despachos interlocu- nados pela Justiça.
tórios, ordinat6rios e de mero
expediente, os quais seriam
Esse -fato, _Ql.~e mereceria um
submetidos ao juiz para sua pron_unciamento
exci:Jsivo;
cOncordância e assinatura.
freqüenta
i ar i a'mente os j ornais, que noticiam a superloNeste
sentido,
na revisão tação dos pre~fdios, as cond·iconstitucional a ser prqmovida ções subumaras em que vivem ·os
pelo Congresso Nacional
nos recl'Usos, _a superlotação ·de
próximos anos, teremos a opor- delegacias. indevfdamente utitunidade de retomar a discus- lizadas pç~a acolher condenasão sobre as formas mais a_óe- dos, as fug~s constantes. meSquadas de controle do Poder mo de _presí_dios considerados
Vudiciário pela sociedade.
de segurança máxima, -& exis-

a

Naquela opo-rtunidade, destaque1 a.P~I"'plexidade que o se- __
tor v1v1a, di_ante de sucessivas ameaças - ora do Executivo,
ora do Legislativo- em
torno de sua extinção. Acusada
de ineficiente e on.erosa aos
cofres da União, c_hegou a - Ce-_
e1a9 a Sér incluída entre .OS
orgaos que o Governo Sarney,
na
célebre
"Operaçao
Desmonte" ,_ pretendeu
ext 1 ngui r.
P_or- -~ssa razão, não foi
incluída,
inicialmente.
na
proposta orçamentária de 1989.
_A classe dos produtores e a
comunidade
cacaueira
mobillza_ram-se junto à classe Po1 í t: í ca _e sa 1 varam o órgão_ da
extinção.
O preço, porém, foi alto.
Livre da extinção, a Ceplac
não escapoU,
entretanto, da
drástica
redução
de
seus
r-ecursos. De uma._possib"i 1 idade
de o~çar 19 bilhões de cruza~
dos· em 1989,
a Ceplac fic;;_OU
reduzida a 7,5 bilhões d~ cruzados - ou seja,
39%
daqui 1 o
que o Imposto de Exportação do
cacau possibilitaria, e que
lhe é devido', his.tor1camente,
por 1 e i .
Mas não é sõ.
No curSo de 1989. viria a Ceplac· a sofrer outro du_ríssim_o
revés.
Em outubro de 1988, através de voto do ministro da
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Fazenda, Maflson da N6brega, o
Conselho Monetário
Nac1onal
aprovou a suspensão por um ano
da arrecadação do _ tmposto de
exportação
incidente soPre _o
cacau - e que conferia à Ce-

plac

extraordinária

possi_bi_litando

força,

autonomia

fi-

nanceira e administrattva.
Até o final do Governo Sarney, não logrou a Ceplac melhores di as.

O mercado internacional exibia excesso de oferta do pro-

~uto,

depreciando

os preyos.

que caíram do patamar historico de 2 mil dólares por tone-

lada, para preços inferiores a

mil dólares por tonelada.

No mercado interno, as-fortes
estiagens de 87 e 88 reduziram
a produçãó baiana (de 100 mfl
toneladas em 87 -~· de 90 mil
toneladas em 88). Some-se a
isso üma pol ftica cambial inadequada, que penalizava o produtor com uma tributação indireta
(incentivando o contrabando de cacau,
notadamente
nas zonas de Rondônia e Pará,
mas também .na Bah i a) .
No Governo Co11or, a expectativa do setor era das mais otimistas,
em torno de um projeto de modernização.
Entretanto,
até aqui, concretamente, nada ocorreu. Permanece a
Ceplac nas mesmas condições em
que a deixou o Governo Sarney
a mesma cúpula dirigente,
nomeada em dezembro de 1988.
Quanto ao mercado internacional, os preços se estabilizaram em torno de 1 mil a 1 mil
e 200 dólares por tonelada.
E
o
imposto de exportação, susPenso pelo' Conselho Monetário
Naci anal, ·teve,
em setembro
deste ano. sua suspensão prorrogada por mais um ano.

de setor de tamanha importánci a
p8ra
a·
agr 1 cu 1 tu r a
bras i 1 e1 r a.
São· centenas de
milhares de--famílias a
depender, direta ou indiretamente;
da produção-cacaueira.
Lamentavelmente,
Sr. Presidente,
Srs. Senadores (e isso, obviamente,
não é responsabilidade
do atual
governo),
estamos
perto- de retrocede~ aOs idos
de
1957,
quando os_ Estados
produtores de caca~-- Bahia,
Espírito Santo,
Pará,
Mato
Grosso,
Acre, Amazonas, Maranhão e o então Território de
Rondônia- mobilizaram-se jvnto ao Pres_i dente vusc~J i no Kubitschek para que interviesse
em favor -do setór.
Foi
então
qeu .Juscelino críou a Ceplac,
que representou forte estfmulo
à produção nacional.
Hoje, os· cacauicultores vêemse na cont i ngênc_i a de· repet 1 r
junto _ao Presidente Collor o
mesmo gesto de seus pais,
no
GovernO JK- isto é, reclamar
uma polftica racional
para o
setor.

o apelo que daqui faço, "sr.
Presidente, Srs. Senadores,
é
em nome dos ·cacauicul tores do
meu Estado, Rondônia. Não tendo procuração para falar em
nome dos demais, restrinjo-me,
modestamente, ao meu estado.
Falemos.
Rondônia.

pois,

da Ceplac em

Apesar de t~rmos recebido esclarecimentos sobre as reformas pelas Quais passaria (ou
•já passou) a
Ceplac entre
elas,
reforma programática,
reforma admin-istrativa e
reforma patrimonial -, -questionamos a
autenticidade dessas
reformas.
Fomos delas cientif1cados em julho de 1990,
em
resposta a indagação nossa, de
abril de 1990.

Embora mantida dentro da reDo ponto de vista da reforma
forma admfnstrativa do Governo
Co11or,
a
Ceplac -sofreu ·administrativa, o a9rupamento
de
Rondônia vem tao~somente
drástico enxugamento,
rebai~ar
xando-se concretamente quase trocando de nome. Já foi
ao nível de departamento,
na viços Técnicos de Rondônia,
Divisão
de-Rondônia
e.
hoje,
estrutura do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. ·· chama-se Departamento da Ama~
(en~lobando
Seu . quadro de pessoa 1 teve zônia Ocidental
Rondônia e
Amazonas}.
nada menos que 1 mi 1 e
300 Acre,
Segundo
apuramos.
nova
denomifuncionários colocados -em disponibilidade e
cerca de 200 nação .estaria em curSo- Superíntend_ência de Ron~ônja.
dem.i ti dos .
isso,
Sr.
Presidente,
Com
~pda
disso.
porém, altera- o
Srs. Senadores. além-de forte . perfil do órgão:
não lhe dá
crise de produção, desenha-se,
maior autonomia,
não lhe amde
setembro
para
cá,
plia os recursos, não lhe aconsiderável
crise no setor c~escenta pessoal ou serviços.
exportador,
onde pelo menos Se há mudanças, dizem respeito
quatro grandes firmas baianas apenas ao status quo da tecnopediram
concordata.
Desne- burocrãcia
da
Ceplac,
em
cessário detalhar os reflexos
Rondônia.
nocivos de tudo isso entre os
produtores de c.acau de meu Es-Não ·é poss-ível, entretanto,
tado, Rondônia.
qUe ·a ca-cauicul ture de Rondônia- hoje de grande expressão
Não podemos assistir, de bra- -.con~inue presa a uma coordeços cruzados,
a
deterioração nadoria da
Amazónia, sediada

ill
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·em Belém, distante de sua realidade e de suas necessidades
imediatas. A área cacaueira de
Rondônia beira hoje os 60 mil
hectares.
A
reforma Ç~.dministrativa se
propunha reduzir o
nível
de
intermediação entre o escalão
estratégico de Brasil_ia e
o
escalão operacfonal da Ceplac
em Rondônia. Por que então
Be_l ém?
Do
ponto d9 vista
prático, melhor seria para _os
agricultores de Rondônia que
a~ linhas de comando de Brasília os dirigissem diretamente,
s~m. a
ineficaz mediação de
Selem.

~
simples,
ló9ico e justo O
que pede Rondôn1a,
que hoje
detém a mais expressiva área
cacaueira da Amazônia. Pass_o a
alinhar os 13 tópicos queresumem os pleitos dos produtores e
técnicos do meu estado
ao Governo Federal, para que"·a
atividade se consolide e supere as dificuldades que .hoje
enfrenta.·

1)
autonomia admi_nistrativa,
a1iada a melhor
apelamento
técnico-cientiffco,
prestado
pela numerosa equipe sediada
em Belém.
2)
Que a pesquisa _da Cep 1 .;tC,
no estado, conte com mais expressivo número de pesquisadores (fitopatologistas, entomologistas, geneticistas. biólogos. pedólogos,
economistas).
qualificados
e co~petentes.
além de comprometidos com a
sociedade.
E importante que
tenham raízes no estad9,
conheçam sua realidade. E aqsolutamente indispensável criarmos uma massa crítica de _cientistas do cacau e
libert_armos
Rondônia da dependência de um
apoio ocasional, episódico, de
pesquisadores distantes,
sediados~ dois mu qu1lômetr.o_s,
em Belém.
·

3) Que seja providenciada com
urgência nova base física,
_em
torno de 500 --a 1 mi 1' hectares,
para acomodar as futu"ras constcuções civis e laborªtoriais.
A atual sede da Estação Experimental de Ouro Preto (ES~OP)
está comprometi da pe1 o· crescimeoto _da área urbana de Ouro
Preto d"-Qeste, ·que já projeta
ruas para dentro_das áreas experimentais, tendo já "ilhado"
a Es~op .
Não é só.
Freqüentes roubos de fruios
de parceias .experimentaiS- e
incêndios
tanto nos campos
de produção de sementes hídridas.
como· nos experimentoscomprometem os trabalhos e têm
dificultado
e.
_vida
~os
pesquisadores. E urgente a. a..:quisição da gleba e o inicio
da implantação dos novos cam-
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pos
d~?
proQução __ de sementt;l:S
hibri das ..Sem essas proVi dências,
Rondônia
voltará à dependência de seus anos
infciais
de produtora
de
cacau,
quando tinha que importar
semente hidrica e plantar cultivares
não
satisfatoriamente
adaptadas às suas condições.

m

do me_lo rural e, principalmente,
precise ser
recanhecjda
pelo público cacauicultor.
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_O
_c-rédito
do
F_NO,
~roporcionará
também
recur~os
para ampl. iação do. pól ..o cacaueiro de RondOniç. Convém lembra·r "que ·o .Pólo de Rondônia
foi projetado pelo Procacau;
e_m 1976, para uma área de 1 ao_
mil hectares e hoje_ tem apenas
&O mil hectares ..

7)
Mas
não basta aumentar a
equipe. É preciso dotá-la de
equipamento adequado. E isso,
como é óbvio, não há. Destacamos
a necessidade de vefculos
resistentes, com dupla tração,
4)
Que
sejam construidos e para enfrentar as precárias
11)
A Escola Média de Agroaparelhados
laboratórios,
à estradas vicinais. E mais: re- pecuári,a_ Regi anal de Ar:iquemes
altura da magnitude dos pro- curs-os audi avi sua is projetares (EMARC)
preci s_a
reSolver
o
blemas do cacau em Rondônia. A de slides, videocassestes,
problema crónico. -de seu quadrq
atual
base experimental
de máquinas fotográficas e filma- da pãssoa 1_.
Quarido, em 1987,
Ouro Preto d 11 0este é mu í t_o mo- deras,
além
de
cartazes,
começou a funcionar,
o então
desta
e
desaparelhada, impe-- folderes,
cartas-circulares, ministro_ da agricultura autodindo pesquisas mais
sofisti- cartilhas e boletins técnicos, rizou, em caráter excepcional,
cadas no esta do-. ·
para divulgar
resultados _de a contratação de cerca de 50
pesquisas e novos procedimen~ funcionários. -De 1á __ para cá, a
5)
Que os pesquisadores de tos gerenc1ais.
Emarc
fo-i perdendo pessoal (a
cacau de Rondônia gozem de
maioria transfer_iu-se.
inclupossibilidades
crescentes de
Prossigo relacionando as pro-· sive para Brasííiã). Com isso~
qualificação
técnico-cien- vidências que os cacaueiros de f_o_i perdendo fole_go~ c:s._ção partffica.
De
nada valerá o es- Rondônia pleiteiam par.a forta- ticioativa,
tendo fechado diforço de aprimorá--los se dei- lecer o setor.
versas vezes suas portas. Para
xarmos que empobreçam e retro-reéi..ipera:r
a
Emarc,
pode-se
cedam em seus
conhecimentos,
8} A instituição de um calen- usar _pessoal
da
_própria
pela precariedade das condi~ dár1o Oe eventos para o
setor Ceplac. -o Convênio Cep1ac/Ga:...
ções de traba.lho e pela
falta (semana
do fazendeiro, dia do verno de Rondônia mi-nimizou o
·
campo, festa do cacau,
excurcom a .cessão de exde
1ntegraçao com os centros sões etc.}
propiciará maior prob 1ema,
cientfficos.
convivência dO produtor
rural pressivo quadro·. _Mas provocou
situação
funcional
É imprescindível gue se criem com o técnico e uma maior con- uma
injusta: dofs nfveis de remumecan1smos de est1mulo/recom- vivência com a Ceplac: No pas- neração
para
funções
pensa para que os técnicos se sado,
a Ceplac teve-uma ativa idênticas, Isso,
óbvio,
gera
fixem em Rondônia e permaneçam e
qualificada
equipe
de probl emas ___ considerávei s.
trabalhando
em
favor
da extens1onistas.
Hoje,
com o
cacauicultura. Nos últimos a- número de
técnicos
reduzido,
12) Pre~isamos, com urgência,
nos,
grande número de prof is- sem
recursos para 1ocomoção,
identificar fontes de recursos
sionais deixou Rondônia para está presa
aos escritórios, (privados
e/ou públicos) para
cursos_ de mestrado.
Uma vez burocratizada-~ em descrédito,, concluir os pavilhões de av1conc1 ui dos esses cursos, quase
cu 1 tu r a, su 1nocul tu r a,- bovinotodos transferiram-se para ou9)- _A_ e>,ctensão .rura 1 deverá cu 1 tu r a, vivei r os
e- Casa de
tros centros ma:is
adiantados instalar escr_itórios
locais, vegetação. ca_so contrário, ese.
por
isso me.smo. menos ne- fornet:éndo ass i stênc1 a técnica tarão sendo
formados prof iscessitados de mão-de-obra qua-- aos plantadores de- .c-acau dos sionais, naquela escola de ex11
1 t fi cada· como,
por exemplo,
chamados
PÓ 1os e~por)tãneos"., tensão, _ sem a _ ; ndi spens-áver
Belém e- Itabuna,
na Bahia.
EsSes Pólos résultaram da in- pr-ática -aQropecuár1a. PrecisaRestam,
sediados na ESEOP, a- capacidade da
Ceplac,acompa- mos, ainda, ampliar as
salas
penas
dois pesquisadores
um nhar a corrida do
cacau em. de aula,
os
recursos da bifitopatologista
(atualmente ~er-ras roridohien~es.-os cacau- blioteca. especializada
e
as
sem
contrato)
e
um lCUltores de Rol1m de_ Moura, salas
de___ ªul-a--especia~1-ZadaSentomotogtsta·. ___~r. p-residente,
Colorado,
Ç~rr;jei_ras e Maçha- (laborat'órias- e
de- desenho-).
Sr-s: Senadores, entendemos que di nhos const 1 tyem esses
PO.l os.· são necessários mais a 1 oj amena
pesquisa deve se dãdicar,
e
não pode~_ f_1car entregues à tos para abrigar al.un.os de _ uprioritariamente, a resolver o pr6pr1a sorte._
tros
cursos que a sociedade
problema da vassour_a-de-bruxa.
rura 1 de Rondônia
demanda:
o convfv_io com a
doença,
na
10}
crédito _ags caç.auie;ulto- tecnologia de a1 fmentos e edubase da poda
fi to_ssan 1 tá r 1 a
res, através do Fundo Const i- cação rura 1-. remos que
formar
(que demanda mão-de-obra em tuc_i o na 1 . do Nor:t;E:l .( FNO). vi a educadoras _ domésticas,
para
grande escala, algo difícil e convênios, como O que acaba de resgatar o papel das mulheres
caro em Rondônia), desestimula ser celebrado entre a Ceplac e dos parc~Jeiros, das donas-demédios e grandes agricultores o Banco da Amazônia. Lembramos· casa do meio rural. Não basta
de
cacau
notadamente
em que a 1 guhs milhares de hecta- promover
eConomicamente
- 05
Ariquemes:
--- res de __ cacauais estão
sendo -par-celeiros. assentados é pre-6)
A Extensão Rura 1 da Ceabandonados, em deçorrêoci'a da . c i se que a fami 1 i a 0 acompanhe
plac, em Rondônia, deverá
ter praga vassoura-de-bruxa. Essas nessa evolução.
seu
quadr-o numericamente amáreas podem ser salvas pela
pltado e melhor preparado. Ho- concessão de crédito, em bases f 13)
Por fim, é preciso que a
je,
a relação de agricultores· compatfveis com a
atiVidade Ceplac, com o Ministério da
por técnico- deve -·ser de
1 00 agr i cal a. São áreas que custa- Agr i cultu-ra e_ Ref'ornia Agrár 1a
para
1 ou até, em algumas lo- ·ram altos investimentos à Na- através ao Denacoop e 0 Goverca1idade~ •. de 150 para 1.
São ção e aos agr-icultores_ e não.no de Rondônia, promovam a orrelaç5es extremamente altas,
podem· ser abandOnadas.
--ganização do setor rural,_ dense considerarmos as precárias
,tro do ststerna de cooperaticondições das nossas estradas
O crédito,
por outro lado, vas, para _que a
cottiér:-cial izavicinais, cas nossas
"linhas"
permitirá m~lhores instalaç6es.ção dos produtos (não- apenas 0
de penetração, nos projetas de
de benef!C1amento cochas de cacau, mas também o
café,
o
colonização morment·e na
estaf~rmentaçao,_ barcaças de seca- feijão, o milho, 0 arroz etc;)
ção das chuvas.
gem,
secadores, armazéns etc.-alcance melhor remuneração.
As~im, a médio prazo,
ter.emos
cohsiderável
melhoria da quaPor diversas vezes, denunci-A "cara da Cep1 ac precisa eslidade do cacau em Rondônia.
·ei, desta tribuna, a
situação
tar mais visfvel, mais próxima
O
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dos produtores de cacau e café
em Rondônia, que estavam rece-

a. metade _(quando não a
ter-ça parte!_) dos preços contados nas praças de Ilhéus e
ltabuna, na Bahia, em relação
ao cacau,
e em São Paulo e

bendo

Paraná, em relação ao café.
E
uma situação inadmissfvel e o

cooperativismo

melhor solução.

Por

essas

Sr.

Senadores

parece

a

e

todos que

Presidente,

que apenas

resumem as reivindicações dos
cacauicultores do meu estado,

e que
com

não

podemos

concordar

o esvaziament.o da Ceplac.

ARelamos ao bom senso e ~c espírito-público dos homens do

Governo Federal, para c:jue evi-

tem

não

apenas

em Rondônia,

mas também nos demais

produtores

de

estados

cacau, a deca-

dência dessa atividade de tamanha
importância para nossa
agricultura.
Esperamos que o cacau.em Rondônia não constitua outro fracasso
do
home.m bras 11 e iro
diante dos desafios da Floresta Amazôn 1 ca.
Era

o que tinha a dizer, Sr.
(Muito bem!)

~residente.

DOCUMENTO A OUE SE REFERE
O SR. ODACIR SOARES EM SEU
DISCURSO:
Assessoria de Assuntos Parlamentares/GM/Mara

CT/nk 360/90

ser - a·osos2/9o
Em 24 de julho de t99õ
Exm:;l Senhor
Senador Odacir SoafêS ·
Senado Federal
Nesta
Senhor Senador,
~ar

COMISSÃO EX-ECUTIVA ÕO PLANO
DA LAVOURA CACAUEIRA
Ref. oo3.Õ03/324

Portanto,
o· que se deseja,
com essas reformas. é uma organização capaz de levar avante as suas macroestratégfas,
deffnidas para o novo tempo,
como:

a) o
aUmento da eTiciênCia
Bra$í1·1-'a(o-FT. 2 de julho de
econômi ca da unidade de produ.1990
ção de cacau: e~
IJmo_ Sr
b) o
aumento da competitiviDr. Daniel da Silva Fernandes
dade_ do cacau brasileiro nos
mercados internacionais.
MO.
Assessor do __ Mini str.o_ da
Agr i cu 1 tu r a e Reforma Agrária
Como bem se p"ode ver. o enfoque geral é o da melhoria dos
EsPlanada dos Ministérios
serviços prestados pela Ceplac, pelo que não seria pr·oBras f 1 i a (DF)
cedente questionar-se a fa 1 ta
de critérios atinentes à reduSenhor Assessor;
ção do quadro de pessoal da
Ceplac_ lotado em Rondônia.
Referimo-nos ao Oficio n~ 48
05/4/90,. de 20-4.-90, endereçaEm momento al!,i!Um far-se-ia,
do ao Exmo.
Sr. Ministro da portanto, demissao por demisAgricuJtura e Reforma Agrária, são, mas_ sim um ajustamento do
com que o Exmo. Sr. Senador quadro de pessoal às funções
Odacir Soares enviou cópias de programáticas da Ceplac e, no
seus pronunciamentos sobre a caso~ _espec_ial de Rondônia, necaçauicultura nacional e a re- nhuma alteração.
_
organização·. administratiVa da
Ceplac.
·
Renovamos a V. $~ p~otestos
de es t i ma
e
cOns 1de-r Efção .
A res~eito", vimOS à presença - Hfrcio Ismar Santana Ferreide V. s
para prestar- os se- ra,
Secr-etãri o-Gera 1 Adjunto.
guintes esclarecimentos:
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
1.
a
Ceplac, como as demais Sousa) EsQotou-se hoje o
organizações públicas
fede- prazo previsto no art.- 91, §
rais,
passa por uma profunda 4~, do.Regimento Interno,
sem
revi são_ em razão _ da nova o- que t·enha si do 1 nterposto r e. r i entaç6o gov'ernarrientà 1 ;
curso no senti db" de i ncl u"são
em Ordem do DiaA do Projeto d.e
2.
assim a
Ceplac realizou Lei do Senado n 163, de 1990,
trás reformas com vistas à sua de autoria do Senador Leite
modernidade administra.t.iva;
Chaves, que es·tabelece prazo
para os mandatos dos atuais
neste Senti"do, -foram est"a- governadores dos Estados de
bel eci d ..a_~ tr.ês. metas;
Ror a i ma e do A_~apá.
c

razões

alinhamos,
Srs_~ __

nos

Cordialme"nte.

Quarta-feira 28

recomendação do Serihor
Ministro· da Agr1cu1tuca e
Re-forma Agrária, Dr. Antonio Cabrera Mano Filho, estamos encaminhando a correspondência
remetida pela Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira - CEPLAC, datada de 2 de
julho de 1990, em resposta ao
oficio remetido-por V. Ex~
n~
4.805/90,
de 20 de ãbri! de
1990, no qual manifestava seu
po_sicionamento sobre a cacauicultura nacional.

-3:·

a) uma reforma programát.i·ca
assentada
nos
seguintes
princfpios:
.assegurar o progresso tecnológico -oa cacau icultura nacional; modernizar a
gerência da produção de cacau;
capacitar mão-de-obra em tecnologia de cacau e diversificar a
economia das regiões
produtoras ·de cacau, tendo por
obj et i v o a - retomada da ef i-cácia organizaciona1;

Apr·ovado em aprec i aC;ão conclusiva pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
a_ Presidência,
atendehdo · ·ao
disposto _ no § s.u do referido
artigo, desPathâf''á a matéria à
Câmara dos peputados.
O SR_.
PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Lembro aos Srs. Senadores que o CongresSo Nacional
está convocado para Uma sessão
conjunta a
realizar-se hoje,_
às 18 horas e 30 minutos·,
no
Plenário da -Câmara dós Deputados·.
-

b) uma reforma administrativa, com base na revisão das
atua 1 s
funções gerenci a is e
com vistas a reduzir o n1vel
de intermediação entre o escaO SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
lão estratégico e operacional SOusa) - Nada mais havendo a
da Ceplac. Essa reforma também tratar, vou encerrar a·presenpretende melhorar a eficiência te sessão, designando para a
dos processos dos sistemas ad--ordinária de amanhã a seguinte
ministrativos da Ceplac;

c) por último,
uma reforma
_patrjmonial. assentada na desmobilização de vários imóveis
da Ceplac, Visando obter recursos financeiros necessários
à implementação dos novos proAprove' i tamos o ensejo, para gramas de trabalho-do órgão,
manifestar nossos _protestos de_ 0!':! modo a ass_egurar o programa
consideração e apreÇO.
·
de produção de cacau.

ORDEM DO DIA

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N_~

4_5, DE 1990

(Inclu1do--em Ordem do Dia nos
termos do art. 172. II, b,
_
do Regi.mento Interno)
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Votação,

em

turno único, do

1990,
de autoria do Senador
Irem Saraiva,
que altera o
art. _65 do Regtmento Interno
Fernando Henrique- Cardoso, -que do _se·nado Federal
(dependendo
altera a redação do art. 16 da da Votação do Requerimento nA
Resolução do Senado Federal n~ 459. de 1990) ...
Projeto de Resolução n~ 45, de
1990,
de autoria do Senad_or

94, de 1989, que dispõe sob~e
limites globais e condições
para as operações de crédito
interno e externo dos municí--pios e de suas respectivas autarquias e estabelece limites

e condições para a concessão
de garantias, tendo
PARECER
FAVORÁVEL,
sob
323, de 1990, da Comissão

n~

- de Assuntos Económicos.
2

PROJETO DE RESOLUÇÃO
NA 62,

OE 1990

(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do art, 1 72, I I, b,
do Regimento Interno)
Votação,

em

turno úni-co, do

Projeto de Resolução nR- 62, de
1990, de autor i a do S_end_or Ney
Maranhão, gue dá nova
Fedação
a
Resoluçao n~ 94, de 1989,
tendo

PARECER,
proferido
nário, da Comissão

em

Ple-

de Assuntos Econôm1cos,
favorável ao projeto com as
Emendas que apresenta de n~s ·1
a 4.
3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.~:~.

OE 1990

50,

(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do art. 376, e
do Regimento Interno~
Votação, em turno úniC6, do
Projeto de Decreto Legislativo
n.~:~.
50, de 1990 (n~ 180/90, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo de cooperação cultural e
educacional
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Repúb1ica do Equador, celebrado em Quito, em 26
de outubro de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido
em Plenário da Comissão

de

Novembro de 1990
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Defesa Nacional.

Exteriores e

4
PROJETO OE RESOLUÇÃO
NA 63, DE 1990
(Em regime de urgência, nos
termos do art. 336, c
do Regimento Interno~
Discussão, em turno único, do
~rojeto de Resolução n~ 63, de

5
oFTtro NA s/54, DE 1990
(Em regime de urgência, nos
termos do art. 336, c
do Regimento Interno)

PARECER, sob
Comissão

n.~:~.

7497

344, de 1990,

da

do
Distrito
Federal,
favoráve t ao projeto com as
Emendas que apresenta de n~s 1
a 24-DF.
.

O SR.

Sousa)
sessão

-

PRESIDENTE-(P0mpeu de
Está encerrada
a

(Levanta-se a sessão às
17 horas e 25 minutos.)

Ofício riA S/54. de 1990 (n~
135/90, na origem), relativo à
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
proposta para· que seja autori~_
zado o Governo do Estado da
Espécie:
priméiro termo adfBahia a emitir· e· colocar em
mercado vinte e dois bilhões tfvo ao Contrato n~ 015/90.
de Letras Financeiras do TeContra·tada: Kennya - Comérsouro do EStado ·da _Bahi a
LFTBA (dependendo de parecer). cio, Representações e Serviços
Gerais Ltda.
6
Contratante:
Senado Federal.
Votação,
em turno único, do
Parecer n~ 345,
de 1990,
da Objeto: repactuação, por aComissão de CoMsti~uição, Jus- cordo entre as pa_rtes, _ dos
tiça e Cidadan_ia,. ao examinar preços do Contrato original,_
o Pro!eto de Decreto LegislaData da ASsTn:a:tLJf"_a_:-_-_--.2_1-11_-~o_.
tivo n
16, de 1985 (n.~:~. 96/85,
na Câmara dos Deputados), que
Signatários:
pelo Senado Feaprova as contas do Presidente
da
RepúbliCa, relativas ao e- deral: Dr. JoSé Passos Põrto.
Pela
Contratada:
Hélio Macha>eerci'cio financeiro_ .de 1983, do V1 ei·ra.
·
·
concluindo,
com voto vencido,
em separado, do Senador João
Menezes e voto vencido do Se- - Amaury Gonçalves Martins,
nador Aureo Mel lo, que:
Diretor· da Subsecretaria de
Administra-Ção de Mate ri a 1 e
Permanece a COmp-e'têncj a do Património.
CongresSo Nacional ·para julgar
as con1-jls _anuais. do Presidente
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
da Republica;
Espéc1e;
primeirO Termo Adié da Comissão Mista Permanente a competência para exa- tivo ao Contrato ~~_017/90.
minar e
em i t·i r:- paracer sobre Contratada:
Oigitron Eletrõ-as contas anuais do PreSidente nica
Ltda.
da República, inclusive sobre
os_ proj e tos em curs-o, que ver- Contratante:
Sehàdb Federa 1 .
_sem idêntica matéria.
7.
PROJETO OE LEI DO-SENADO
.N-~ 203_, DE 198-9

Objeto:
Repactuação,
por acordo en~re. as partes,
dos
preços do Contrato original.

Data da Assinatu~a-:· 20-11-90.
--[Inclu-ído em Ordem do Dia nos
termos do art. 172,
Signatários:
Pelo
Senado
·--~-· do Regimen_to_ Interno)
Federa 1:
Dr.
José
Passos
Põrto.
Pela
Contratada:
Discussão em turno único, do los Eduardo Rodrigues Dias.CarProjeto de Lei
do Senado n~
203, _d_e 1989..
de autor i a do
Amaury Gonçalves Martins,·
Senador Marcq Maciel, que disp
põe sobre o registro de pesso~ Diretor da SubseCretaria de
e
as físicas ou jurídicas junto Administração de +Material
às Casas do Congresso Nacio- Patrlmônio._
nal, para os fins que específica, e dê outras providências SUBSERCR(TARIA OE- AÕMIN!STRAÇÃO
(dependendo de parecer).
OE MATERIAL E PATRIMONIO
B
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei do DF n~ 51, de
19SO,
de iniciativa do Gover~
nador do Distrito Federal, que
estima a Recsita e fixa a Despesa do Distrito Federal
para
o-- exercício
financeiro de
1991, tendo

EXTRATO DE

CONV~NIO

Espécie;_ .Co,.;vêniO n~ 003/90,
celebrado. entre a Fundação Ge_.
túlio
Vargas
e
o Senado
Federal.
Objeto: _estabelecer as bases
gerais para formulação e exe~
cução de estudos e análises de
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políticas públicas, de projetes de modernização administrativa e pro~ramas de treina-

mento e desenvolvimento de recursos humanos,

a cargo" --da Es-

cola Brasileira de Administração Pública (EBAP),
órgão da
FGV, vlsando ao aperfeiçoamen-

to .dos servidores

medi ante

do

Senado,

a r_ea 1 i zação de cur-

SignatáripS_:

Pela

FGV:

Dr.

Luiz Simões Lopes, Presidente.

sos,
semlfiári os_,
palestras,
s1mp6sios, projeto~. estudos e

Pelo

tração e Gerência.

-

pes·quiSáS na área de- Adminis-

Quarta-feira ~2$

Senacjo: ___ Senci-dor Nelson

Carneiro:, Presidente.

AmãUry

GOnçalves Martins,

Di reter ·da Subsecretaria de
Vigência: 5 anos, a partir de Administração de Material e
25 de _outubro de 1990.
Patr1mônlo,

República Federativa do Brasa

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
BRASíLIA- DF

QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1990

ANO XLV- N° 164

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 1 93.& SESSÃO-,
28 DE NOVEMBRO OE 1 9_90

1.1

ABERTURA

1 .2

EXPEDI ENTE

E-M

1.2.1- Mensagem do senhor
Presidente da República
-

NR- 214/90 (n.IZ 8-47/90 -na

origem), restituindo aUtógrafo~
de projeto de lei
sancionado.

1.2.2- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas da

União

N~ ~93/90,

etica-mí tihando

ao Sena9o Federal cópia

do

R~1 a~Ó\ 1o/Voto, -a-~frovado no

Plenar~o

proferldo

Pa~ll O-.

daquela
pelo

Affonso

Ollve1ra,

Corte e
Ministro

Martins

acompanhado

de

Espec1a1 de que trata a Lei
7. 525/86.

1.2.5
tes

- Le1tura de proje-

- -

Pr_o_j e to de R!3SQ 1ucão ns<
Senador Fernando Henrique Cardoso e outros senadores
oue dá nova redação ao art'
16 da Resolução n 2 94/89. ·

65/90, __ de autori.a do_

; Projeto de Lei do __ -Senado
n 217/90-, de autoria do
Senador Márcio Berêzoski
q~e dispõe sobre a
conces:
sao_ de transporte coletivo
gratu1 to ____ nos
dias
de
eleições.

de

d~claração de yoto
Qo Minlstr_:-o Carlos Atila Alvares
da S1~va, relativo ao Fundo
n.s~;

d~fine como crime
inafiançavel -a~remarcação ae preços de generos ã1imentiCios
de q~alquer espécie, expostos ~ ~enda, e dá ou~ras
provldencias.

, _

1.2.3 _.... Aviso do Ministro
da Aeronáutica

NR 27/90, encami n·hando
esc1.arecimentos
prestados
pelo Minlstério da Aeronáut 1ca, sobre QUesitos __ çQnstantes do Requerimento nR
324/90~ ele autor i a do· Senador Jami 1_ Haddad.

1.2.4
Oficio do Sr. 1Q
secretário da Câmara dos
Deputados
- N2 296/90, corriUhicando o
arou i vamento do Pr_oj e to de
Lei do Senado n~ 18/89, que

- _Nsz__ 4~_0/_90. de autor i a do
-senador Fernando Henrique
Cardgso.
solic·ftando_~a inclusao em Ordem do Dia do
Projeto. de Lei do Senado n~·
151, de 1989 - Lei de
Elabo~ação
e CohsoliOação daS
Le1s.

1. 2. 7

Discursos

SENADOR
RUY
BACELAR
Análise do Governo do PreSidente Fernando Collor.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBE~G- Art1go do jornalista
Joao Emfllo Falcão sob o
título Cada um faz o que
Pode. Assassinato de menores €f!l_.~er-gipe. S5.tuaçã0 do
menor abandonado nõ PaíS.
SENADOR RONAN TITO --Falt6
de reCursos para o custeiO
agricultura.

da

1.2.8

--

Presidência
Recebimento

1 . 2. S - -R-equeri menta

Expediente

Maia a órgão da imrrensa.
na QU?l faz elogios a equipe e ao plano econOmico do
governo. Fortal-ecimento da
M1nistra Zélia Cardoso de
Mel lo.

do

SEN-ADOR LOURIVAL BAPTISTA
-XIX Festival de ArteÁ de
São CristóvãO, em Sergipe.
SENADOR JAMIL HADDAD - Casos d~ dengue hemorrágico·
no R10 d~ Janeiro. O problema da assistência médica
no Pais.
SENADOR NEY MARANHÃO - En:trevista çlo r;:>epUtado César:-

Comunicação
do

Ofício

da
n~

S/'57L90, do
Pte~idente
do
Supremo Tribunal -Federai;

subm~tendo ao_Senado pedido
de l1cença prev1a para insta~r~ção
de
procedimento
cr:111J_ina1 contra o _Senador
Jose I gnác 1o F~rre..i r a, conf2rme dispõe _o art. 53, §
1 •
da
Constituição
Federal.

1 .3 - ORDEM DO DIA
Projeto de Decr~to Leglslativo n~ 50, de 1990 (n~
180/90,
na
Câma'r'ã
d.o.s__
Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional
entr-e o Governo .da Repúb 1 ica f~_qerati=va dQ Brasil e 0
Governo da Repúb l i ca dO- Equa_dor, celebrado em Quito
em ""20: --de O'.J t ub-r o _de 1 989 . '
Aprovado. A promulgação.

7500
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EXPEDIENTE
· CENTRO OIIÂRCO DO SENADO FEDEIUU.
DIA- 00 CONOIIEUO NACIONAL

PASSOS PORTO

Impresso sob • responPbelld•de d.a Mew do Senado feder••

Diretor·Geral do S~nado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÊ OE SOUZA

ASSINATURAS

Otretor Admimstrativo

Semestral

LUIZ CARLOS DE BASTOS
D1retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO éOUTINHO MADRUGA
D•retor Adjunto
· _

Projeto. de Resolução
63, de 1990, de autoria

n~

do-

Senador Iram Saraiva, que
altera o art. 65 do Regimento
Interno do Senado

···················-~

Tiragem 2. 20Cl-elCemplares.

Mauro
Benev;des e Maurlci·oCorréa. A Comtssão do
Dis-

trito

-final.

Federal

p~ra

redação

. Projeto
de
REis-o 1uç:ão n.2
Federa 1 . Aprovada
a
sua _
45 .. de 1990, de aut_orJ a do
tramitação normal, nos terSenador
Fernando Henrique
mos
do
-~~quer i m~n~o
nJl.
_ Cardo.so ,- que a 1 terª-- a red~
459/90.
_ç-a_o_ do art. 16. da Reso 1uç:ao
do_Senado Federal n~ 94, de
Ofício
nj). _ S/54,
de 1990
1989,
qué dispõe sobre 1 i(n.Q 135/90, na origem), re"'·mites globais
e condições
lativo à proposta para que
para as operações de crediseja auton zado
o _ G:overno __
to interno
e extern9 dos
do Estado d~ Banla a emitirmunicípios -e 'de Suas rese colocar em mercado v1nte
pectivas autarquias e estae dois bilhões de Letra~
belece limjtes e condições
Financeiras do
Tesouro _do
Estado
da
Bahia
LFipã
--a
conces-são
d9

BA.

ra

Retirado da pauta.

dos
Deputados), Que aprova as contas
ao Presidente da Repúb 1 i ca, r.e.l ative ao exercício financeiro
de 1983, com voto venc1do,
em separado,
do
Senador
João_ Menezes e voto venci do
do Senado~ Aureo MellQ.

ra

Aprovado.
Projeto

de

Lei do_Senado_

de 198_9, de autoriado
Senaoor
N!ar_çp -~aciel,
que dispõe sobre o .. registro
de pessoas físicas ou j_ur:: f_-_
dicas
junto
às Casas. do
Congresso Naci_onal___•___ para os
n~

203,

fins que especifica. e dá
outras providências. Dis-

cussão adiada

nos

termos

do
Requerimento n~ 462,
1990.
-

Votação adiada

garant1as

Parecer n~ 345, de 1990,
da Comissão de constitulção,
Justiça e Cidadania,
ao exam1nar o Projeto. Qe
Decreto Legislativo n~ 18,
de 1985 (n~ 96/85, na Câma-

por f a 1 ta de quorum,
tendo usado da palavra os Srs.
Ronan Ti to,
Marco Ma c i e 1 ,
Jamil Haddad, Maurício Corrêa, Ney Maranhão
e
Mauro
Benevides.
__ ProJeto de
Reso 1ução n.li
62, de autoria do Senador
Ney Maranhão,
que dá nova
reaaç:ão à Resol uç·ão n.Q. 9"4,
de
1989. Votaçao adiada,
por fa.-~}_a_~g~ _ quorum.

1.3.1

_Discursos após a

Ordem do Dia

em. defesa da manutençao do
ramãl ·. ferroviário
BauruCorumbá, o _c;:hamado "Trem do

Pantanal".

do OF nA

Governa_dor

.~~~;~~-c~-sqci-~)~ 9~. b_rasi-

para o exer~íçiq .fi~ancei~o
de
1991. Aprovado, após usarem da pa 1avra os ~rs ...

·sENADOR MARCO MACIEl,. -::-. _So.1 e ri i da de- de' ass; na tu r
O~
convênio entre órQãOS go·verrlamenta is,- v i sando à
execução. de obr:-as de. irriga-

Le i

51, de 1990, do

do
Distrito· Federal,
que
estima a Rece i_ ta e
fi >s:_a. ã
Despesa do Distrito Feqera·l

tocante

à

participação

a

da

Barragem

SENADOR
NELSON
WEDEKIN - - Restrições a gastos de_ diVl sas _com
a 1 mportaçaç de
~gra

produ_tos ..suPê.rfl LI_ÓS_.

vamento
da concentraçao de
renda- ho Br'asi"l, éofrlprovaC!à
em dados do _IB~GE.. ''--"SE.NADOR
ODACIR. SóA-RE.S
ConsideraçOes sobre a claS-:sifLcação
. indi.cativa. das
di ver soes púb_l i cas. --8- do.s

-pro~ra'rríãs- ·~de

r~ãdi

visao...

o --e~ t:eJ e,;.
pelo.

estabelecida
Ministro· da Justiça.·

S~ENAÓoF{ R'óNÚ.DQ-::: ARAG~O :Precariedade de tr-echos da

rodovJa
BR-364,
em
Rondónia. Situação calamito-sa
do -- s-etor
aÇrfcõl a

- rondon i ense.
1.• 3.2

\
Comunicação

Presidência
Convocaçã-o

_de

da

sessão

-extraordlnária a
realizarse
noj e,
às _1 7 }~_oras _e SO
minutos, com Ordem do D1a

que designa.

28 DE

-

Ef\!C_E_R_R_AMENTO _--:: __ - - :

1 ,_4 -

ATA DA 194• SESSÃO,
NOVEMBRO DE 1990

2. 1-

A6ERTURA

2.2

EXPEDIENTE

2.2~_1

SENADOR JUTAMY MAGA,HÃES

Real idade çlo -País, . demonstrada em dados do-__IBGE ,_ no

de

ção na região
de Itapar1ca.

2 -

'sENADoR MARclo LACERDA
Propos i_ ção.. da Câma-ra~ Muni Çipal. çle T.rês Lago-s_- MS,

de-

Projeto

.-.~~-~----=·········-··:::.:: __c~ 3.519,6!'

EM

Oficio do Sr. 11:1

_secretãri o· da
o_eputados

Câmãra

dOs

- -~ N.n 2s7/9o: --coní0nfdirl-a6 o
arquivamento-do ProJeto de
Lei do Senado n.n 182 de
_j.983.

2.2.2
--N~

--

-

ftequerimentõs

•

:46-3/90, de urgência
para o Projeto ___ de Lei da
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Câmara n~ 80/90, que introduz modificação na estrutura organizacional ·da 4.1. Região da Justiça Federal,- dá
competência ao respectivo
Tribunal Regional e -determina outras provtdénctas.

São competente, tendo usa_do
da pa_l avra os Srs.
Ronan
Tito_, Marco Mactel, Ney Maranhão, Maurício Cprrêa e
JLitahy Maga 1hães .__ A Comi ssão Diretora para reõaçãb
final.

N><. 464/90, d'e ur9énc'fã
para o Projeto de L e i
da
Câmara- n~ 100/90, que-dfà.:.
põe sobre a cr1ação das
Procurador1as da República
nos Estados de Roraima e
Amapá
e
dá
o~tras
providências.

Redação _fi na 1 _ dO Proj etp
de Reso1 u_ção -_n.ll_ __ 65 •. __ .de
199cr: ·"Aprovada.
A promu 1gação.

ProJeto de Resolução n~
de 1 99"0, de autOr 1 a do
Senador Fernan·do Henri qUe
Car-dosc. e oOtros s·rs ~ Sehadores,
que dâ nova redação
ao art. 16 da -R esc 1 ução n~
94_,_ dé 1989. Aprovado após
parecer favorável da com1.s6_5,

3 - ATOS DÓ PRES-IDENTE

o_

2.3.1. -Matérias

ap~ecia

das apos a Ordem do 01 a··
Requerimentos

2.3 --ORDEM DO DIA

7501

n~s

_463 e

464/90, lidos no Expediente
da ____
presen-re
s~ssão.

N,g.S 2-9, 48, 65 e 132/90
(Republicação)
-

-

N~

249, de 1990

4 ,-_ÁPORTARIA DO PRIMEIRO
SECRET RIO
-

N~

26, de 1990

5 - PORTARIA DO DIRETOR DA
SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA
N><. 01,

de 1990

MESA DIRETORA

Aprovados.

6 -

-2.3.2 - Designação da Ordem do- Dia
da
próxima
sessão

7 --LÍDERES E VI CE--LÍDERES

2.4

ENCERRAMENTO

DE PARTIDOS

e - COMPOSICÃO DAS COMISSOES COMPETENTES

Ata da 193!! Sessão, em 28 de novembro de 1990
4!! Sessão Legislativa Ordinária, da 48!! Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS
14
HORAS
E
30 MINUTOS.
ACHAM-SE
PRESENTES -.OS ~- _SRS_.
SENADORES:

- Alufzio Bezerra - Nabor Júnior- Odacir Soares- Ronaldo
Aragão -·-Almir Gabriel'- OZiê-1
Carneiro - A1 exandre Costa -Voão Lobo - Chagas Rodrigues Hugo Napoleão - Afonso Sancho
Cid Sabóia de CarvalhO ~
Mauro Benevtdes --Marco· Mac1el
Ney Maranhão - Mansueto de
Lavor
João Nasci menta
Francisco Rollemberg- Lourival Baptista ~ Luiz _Viana Neto
- Jutahy Magalhães - Ruy Báce1ar Gerson Camata João
Calmon- -Jamil Hadàad ~NelSOn
Carneiro- Ronan Títo- Maur_ício- Corrêa - António AlveS Pompeu de Sousa-- Roberto Ca"fripos - Lourembei"'g Nunes_ Rocha Rachid Saldanha Derzi _-Wilson
Martins
Leite Chaves- Affonso --camargo -,_ JOrge Bor"nhãusen - Márc1o BerezoSkl - Nelson Wedekin ~~lberto Hoffmann
José PauTO Bisol
José
Fcrgaça·.
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu dé
Sousa)- A lista de presença
acusa ·o compareci menta de 42
Srs. Senadores.- HaVenóo número
regimental,
declaro aberta a
sessão:·
··-·
Sob a protéção de- Oéus,
Clamos nossos trabalhos.

i rí"i--

O Sr. 1 ~ Secr,etár i o procederá
à 19.itura do Expedie~~~·
__

i

1 tdo

o segui ~te

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO.PRESIDENTE
_DA REPUBLICA
Re~tttuindo . autógrafos
proJeto p~ 1e1 SJ!nC_tÇJnado:

de

N~
214/90
(n..__ 847/90,
na
origem), de ~7 do corrente,
r~l_ativa _ao Projeto de LeJ da
Cama r a _n~ 94 ,_ _ de 1990_ (i-ISI.
5_.808/90,
na Casa de origem)
de_ !niciativa do __ PresJdent.e dà
Republic~·- que díspõ€ sobre a
df!tri~u,çao· de
efetivos de
Of1cla1s .da Marinha em tempo
de paz.

AVISO DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
· N-" 6~3/90, ---ae--23 do corr:eni·~-~

encam1nhando ao Senado Federar
cópia do Relat~rio/Voto,- aprovado no Plenár1o daquela Corte
e proferido_ pelo- Ministro Pau: o Affonso~Martins de CliVei~
ra,
acompanfiadO--de declaraç~o
de vo1o do Ministro Carlos Ati la Alvares da Silva, relativo ao Fundo Especial de que
trata a Lei n~ 7.52S/86.

AVISO DO ~INISTRO
DA AERONAUTICA_
N~
~7(90, de 26 do-corrente,
encam1 nhando
-esc1 a.reclmentosPrestados pelo Ministério dã
Aeronáutica,
sobre
qUesitos
constantes do Requerimento n ...
324, de 1990,
d€- ãutoria dó
Senador Uamil Haddad.

(Encaminhe-se
ao requerente)

o origfnal

OFÍCIO DO eRIMEIRO
SECRETARIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N~ 286/90, de 28 do-corrente
comunicando o arquivamento dÓ
Pr-ojeto de Lei
do Senado n.Q
18, de 1989 (n~ 4.383/89,
naquela Casa), de autoria do senado~ João Menezes, gue deffne
com~
~rime inafiançave1 a rema~cáça9 de pre~os de
gêneros
a11ment1cios de qualquer espécie, expost~s à venda,
e dá
outras prov1dênclas.

O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
?ousa)- O Exped1ente l1do vai
a pub1 i cação.
Sobre a mesa, -proj e tos que
serão lidos
pelo
Sr.
1~
Secretário.
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que trata este art1go,
po---al. na forma . a ser definida
derão excluí-las do lucro Pelo Poder ExecUtivo. podendolíquido _do exer.cício, quan- se ad9t~r, por.an.::iloQ'fa, a: m_e.;..
do
da apur~ção do_ lucro ~odolog1a
Utllizada para 0
real."
ressarcimento fiscal pela proP?Igaryda
__ eleitoral
gratuita
Art.
O
Poder-Executivo prev1 sta
16 da Resolu~ão no 94/89.
no
oec-reto
nl.
regulamentarã esta le1 no pra- 98.334/89.
zo de 60 (sessenta) dias conO Senado Federal resol~e:
tados da sua publicação.
Fi na 1 mente,_ cons; de ramos q,ue,
Art. 1 ~ O art-. 16, da Re,sol uc9m. as a lte':'ações p·ropostas, o
Art.
Esta lei entra em vigor Cod1go Ele1toral
ção n~ 94 • de 1 5
de
deZembro
se tornará
de 1989, passa a vigorar com a na:- ·data de SUE); p_ub1 i cação.
mu_ito_ -,ma1s.
abr_angente
e
seguinte redação:
~t~ng~r~
melhor seus elevados
Art.
Revogam..::.se as di spoS i - ObJet1 vos, que São- --justamente
"Art._ 16. Esta:-res-p1_ução ções em contrário.
aque~es
que visam a assegurar
terá validade até 7 de d~
a .mal§ _ÇQ_!!Jpleta _ 1 iberdade ao
.JustificaÇão
zembro de 1 990. "
c~dada9.
para garantir um doS
f2ns v1saço~ peta ConstituiArt. 2~ Esta-resolução entra
O Código Eleitoral brasilei- ç~o: gue_ e a normalidade eleem vigor na data
de
sua rõ, promulgado -em 1965, não Q1tlmldade das· eleições.
prevê uma série de situações
pub l i cação.
que
se
criaram a
Sa 1 a ·-daS Sessões, ·_28 de nopor vembro
Art. 3~ Revogam-se as dispo-- post_eriori, fac i 1 i tadas
de
1990_,
sições em contrário~
omissões a c~sos que se foram senador Márcio BerezosKi.
--r-ornando rotina, muito enibàra
se
caracterizem
~·
por
Justificação
incontestáveis atos de corrup(À Comissãô de Constiuição,
JUstiça e Cidadania
dec1são
Como
a regulamentação das ção eleitoral.
terminativa).
competências privativas do Seo transporte de eleí~ores por
nado
Federal,
previstas no
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
art. 52, i tens v, VI I , VI II e cãndidatos e partidos na conIX, da Constituição Federal, é quista de voto é um exemplo Sousa) -Os projetas 1idos se··típico
de
tais
situações,
nos
rão
publicados
e remetidos às
ditada por razões de Estado,
comissões competente~.
e,
levando em cont? a alta dias de eleições.
complexidade da matéria-, ' ré_;
SoQré a m~sa. ·requer i mente·
A maturidade política e a
solvi apresentar a presente
proposição, com o apoio âas p1_eh.a democracia que almejamos que va1 ser 1 i_do pelo Sr. 1_g_
lideranças da Casa, para dar somente ·será a 1 cançada quando Secret6r1o.
tempo de elaborar um texto que for int~~ralmente livre a maÉ 1 ido o SegU{nte:
consulte os interesses da Fe- nifé$taçao do cidadão nas urderação e do País.
--nas, livres de vicíos e costuREQUERIMENTO NO 460,
mes deformadores da vontade
DE 1990
A prorrogação é
necessária cal et_i v a.
tendo em vi~ta que o art.
16
Re'Q"úél r o a "i r'ü::1'ü'sãà _· etn_ Ord~m
O fornecimento de transporte
da supracitada Resolução n~
94/89, prevê a vigência até 30 gratuito aos eleitores no dia do Dia, na forma do disposto
dos ~leitos constitui medida no inciso I do art-igo 172 do
de novembro do corrente ano.
saneadora·, tendente a
neutra- Regimento Internei Qes~~- c_asa,
lizar pressões à boca de urna. ~~ PLS nS!. 151 de 198$. - Lei
Sala das sessões, 28 de novembro de 1990.
--Fernando
de Elaboração e Consolidação
Henri~ue Ca~oso - Odacir SoaMedida semelhante já se mate- das Leis.
· ·
res - Ney Maranhão - Marco Ma- rializa, através da L"ei n.rl
6.091/74,
que dispõe sobre o
cie1
- Ronan Tito -Mauro BeSaia das se-ssões, 28 de nonevides - Affonso camargo.
fornecimento
. de
transporte vembro de 1990,
- FernahdQ
gratuito,
em_ dias de eleição
Henrtque C8rdoso.
( ~ Comissão de Assuntos a eleitores residenteS nas zo:
Sociais.)
nas -rura 1 s.
Com ta 1 medi da.
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
que se just_ifica pelas dimen- Sousa)- o requerimento lido
sões
continentais- de nossO será
PROJETO DE LEI DO SENADO
incluído em Ordem do Dia
NO 217, DE 1990
Pais, procUr"à-se proporciOnar oportunamente.
- ?LO _eleitor. condiç9es de acesso
as
urnas
_elei~orais,
através
Dispõe sobre a concessão
Há oradores inscrifos.
de transporte coletivo gra-- do fornecimento de veículos e
tuito
nos
dias
de em9arcações pertencentes à
uConcedo a palavra ao nobre
nfao,
estados,
territórios e Senador lour1val Baptista.
eleições.
municfpios.
O Congresso N~cional decreta:
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
Consideramos que a nossa pro- -; SE.
Pronuncia o seguinte
posta
reduzirá
a
influência
do
Art.
1 ~ Ac~escente-se ao Tid1scur~o. )_
-. Sr. Pr:esidente,
tulo v. das Disposições Gerais poder econômico_que busca in- S~s~ Senad9ras. recebi dO Magtervir nas eleições a
fim de n1f;co Re1tor da Universidade
e
Transit6riàs,
da Lei
n~
4.737, de 15 de julho de 1965: eleger candida_tos comprometi- FederaT dé_Sergipe,
Professor
dos-Com interesses espúrios e Clçà<;>-aldo_ de Alencar Filho,
"Art.
Nos dias de elei-- não com as causas gue efetiva- of1c1o com o Projeto do XIX
ções, o transporte Coletivo mente afligem o Pa1s.
Festival de _Sãq Cristóvão, que
municipal
de passageiros
deverá compl etÇl;r no ·corrente
-Propomos,
tambêm, que as em~ ~no de 1990, 18 anos de i-ninserá gratuito.
-presas
concessionárias
e terruptas atividades;
Parágrafo único.
As em- permissionár~as dos serviços
presas concessionárias e/oU de tr_.~nsporte coletivo possam
Preliminarmente, desejo assiperm1ssionáriasl para efei-.--excl_l;llr_ as des._P.e~as do lucro n~lar que, desde a sua .criato de ressarc menta
_daS 1 fqu1do do exerc,-clo para e- çao,
quando da administração
despesas com o serviço de feito de apuração do .lucro re- do Go~ernadbr Paulo Barreto de

PROuETO DE RESOLUÇÃO
NO 65, DE 1990
Dá nova redação ao art.
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Menez_es,
em 1972, no_ contexto
das
comemorações _ __ _ do
Sesqui centená_r_i_o __ da
I ndependência do
Bras i 1.
_que
venho
es_t_i mu 1 ando
n_o __ l i mí te das minhas possibilidades, de maneira
concreta
e
permanente, a
c_o_nso_l i dação, for ta 1 eci mente e_
amp 1 i ação
do_ Festiva 1 de Arte
de São Crls~óvão, de tal forma
que.
agora, ver.ifico com justi f 1cada a 1egr i a,
que
a
sua
realização
coincide
com
o
transcurso
~ do
quarto
ce~tenário
de São·c~istóvão
município que trago no_ coração
como pon_to_ de parti da e fundamento de toda a minha trajetó-_
ria
pol itico-adm_inistrativa
quando
tive
a
honra
de
governá-lo -como prefeito e lá
t_er exercido_ a minha profissão
como_ médico.

instituiÇões
e empresas da iniciativa privada,
as quais,
certamente, evidenciarão o seu
interesse no senti do· de i nvest i r nos empreendimentos do desenvolvimento cu1tura1 e
educat,vo de Sergipe, do Nordeste
e do Brasil, de vez qu~ o XIX
FestfVal
de Arte de São Cristóvão evoluiu, de forma
exponencial,
transformando-se num
conjunto de eventos-- dos
mais
significativos
e
importantes
no cenário nacional.

Eram estas as sucintas observaçõ~ qu-e-- desej_ava
faze.à
margem-do XIX Festival de Arte
de São Cristó~ão, e ser realizado no período de 20 a 22 de
dezembro do corrente ano de
19_90,
motivo de alegria e orgulho
para
todo
o
povo
ser-gipano·.- Solicito seja inIncontestavelmente,
o Festi- corporado_ao meu pronunciamenval de A~te de São_ Cristóvão to
o
telegrama que recebi do
adqJi riu
dimensões excepcio--- Ma~nffic~ Reitor.
nais, em termos da _ex_c_elência_,
cLiatividade e impor_táncia dos
Era
o que tinha a dizer, Sr.
seus mú 1 ti p 1 os event_os, a pon- Presidente. (Muito bem!
Palto
de atrair
mais de 70 mil mas.)
visitantes e
turistas,
além
dos
habitantes de São CristóDÓCUMiNT-0 A óuE S~ REFERE
vão e de uma e_xpressiva_ aglo~o SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM
meraçã_o de
artistas
que
se
SEU DISCURSO:
deslocam de todas
as
reQiões
brasileiras, incl_usive, do ex- Aracaju/Ser_gipa" -n 2 120 2S-11terior, visando conhecer, par- 90(ANT)
ticipar
e aplaudir os eventos
mais característicos do festi- Senador Lourival Baptista
val_, na m·ultipl i cidade de suas_
expressões formais, principal- Senado Federal - Brasíliã-DF
mente nos
seg_u i ntes se tores:
Literatura e Rectac;:ão;
Teat-ro; MMNGR - 201/90. Temos --o praze'r
Cinema e Vídeo; Musica; Dança; de _convidar
Vossa
Excelência
Fotografia; Pintura;
Desenho; para abri 1 hantar com sua preArte-EdUcação; _ Artesànato
e sença a solenidade de abertura
Espetáculos e
FolguedoS -Fol- do X1X Festival de Arte de São
cl6r1cos diversos.
Cristóvão _a ser
rea·l fzado
de
20 a 22 de dezembro vindouro_
Ao agradecer a atenção que me
foi dispensada pelo Magnífico
SOS Prof. Cl_odoa 1do de A 1 encar
Rei to r, pr-ofessor Clodoa l do de
filho, Reitor UF Sergipe.
Alencar Filho, cumpro o
dever
de ena·l tecer
a
Unlvers idade
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Federal de_Sergip_e_, r;~.:t:ravés da
Sousa) -: Concedo a pa 1 ávra -ao
Pró-Reitoria de __ l;:o:t_ensão e Asnobre Senad_ot:'_ Jami 1 _ Haddad,
suntos Comun i tár-iQ_'S, e do Cen_- por cessão do i 1 ustre senador
tro
de CUltura
e. Arte,
e
Ruy Bace 1 ar_.
co_ngratular-me, tambem, com
o
Vice-Reitor
Lui~
Hermínio de
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ.
Aguiar Oliveira, a Pr-ó-Rei-tora P:ronunc i a 6
segLfi nte di scurE1úzia Maria de carval_hQ A_ls_o. )
~r-. -- Pres i den.te~ Srs.
me i da da COsta,
o professor· Senadores,
todos
os .Colegas
Luiz
Eduardo Oliva, bem _como_ sabem que tenho feito reiteraos funcionári__os
categorizados dos pronunciamentos relacionae técnicos que compõem as mag- dos
com ..a dengue no .Esta do do
níficas equipes. responsáveis Ri o de Jane i' ro.
·
pelos
crescentes êxitos dgs
Festivais de
Arte
de
Sao
Recordo-me bem que antes do
Cristóvão.
término do matiáa"to do saudoso
Sen~dor
Amaral_ Pei xo'to._~
ele
É verdade que, depois da ex- s.ollcltQU que se- consf"itu·fss_e
tinção da Lei Sarney ~-Oa
re- n~sta
C~sa uma Comissão- Espe_formulação dos órgaos de cul- Clal par-a -;r ao nosso
Estado,
tura, no bojo de reforma admi- a fim r;~e.tomar as providências
nistrativa que rr governo fede- necessar1as ao estancamento do
ral vem promovend_o, _____o
incre-_ s.urt·a . de dengue que a 1 i ocor_mento _ do_s __ custos _EL despesas rfa, em 1986, a total
errad1próprias dess_a magna: inicia ti - cação __da doença,
·
va,
si mu 1 taneament~. ç_om _a es- _
cassez dos recurs.Q_s__ ___fj__11_Ç~.ncei
Em
_·várioS· pronunciamento~ • .ro.s. tornam imperativo L,Jma ca- St'. Pres.tdente, a 1 e r te i
sobre
l aboração mais
intensa
d2:S o r isco. de termos a forma mar-

T
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ta 1 _ da
chainada
_dengue
hemorrágica,
causada por
um
outro t1po de mosqu1to que não
o
Aedes
a,egypt i ,
mas pelo
Aedes albupictu,
o mesmo que
transmite a febre amarela. Infelizmente,
somos
obrigados,
hoje,
a declarar, com tristeza. que no Estado do Rio de
Jane i r o já vem ocorrendo c.asos
de dengue hemorrágica. O fato
estarrecedor
que' 1ego ap6s
a posse do Presidente Fernando
Co:-1 1Or, um dos órgãos e_xt i ntc::.
foi a Sucam, que contava, justamente,
com oS famosos matamosquitos, _especi a 1 i zados
na
campanha
preventiva_ con_tr_a as
doenças
infecto-contagiosas.
Agora.
veJO nos jornais que.o
Gov_erno. através do Ministér1o
da
Saúde,
destina_ uma verba
para o Estado do Rict de Janeiro, mas especificamente para __ a
cidade do Rio de Janeiro,
com
ã
presença
do . S_ecretár i_ o de
Saúde do Municíp1o do
Rio -de
Janoei ro..

e

Aí, Sr. Presidente, verificamos o se~;~üinte fato: com parte
dessa
verba, __ 900
guardas
sanitários
serão contratadcts_
pe 1 a
Prefeitura do E~__t_a,_dQ__· do
Rio de Janeiro. Se existia
um_
organismo que
funcionava,
e
funcionava bem, era
_a
Sucam.
No entanto, e~tinguiu-se o 6r~
gão, foram demiti dos todos
os_
chamados mata-mosquit~s a_agora dá-se uma verba para o munfcípio. que passou a co_mbater
o mal com a
Comlurb,
para a
contratação
de 900 guardassanitários, que nada mais
são
do
que
os
antigos
matamosquitos.
· ·
A saúde _em nOsso_Pafs, infe1 i zmente, .é uma vergonha. ·Aqui
em Brasfl ia, os ·jornais pub1 icaram que o_ percentua 1 da
t:lo-enÇa de ChãQas-é elevadíssimo,
logo ali
na cidade-satélite
samambaia. Por quê? Porque não
s~ erradica o barbeiro. Porque
nao
se
tomam providências no
sentido de evitar essa doença,
a 1_ tamente mortal . E uma doença
que
desenvolve
o_ chamado
"coração bovino" e que leva à
morte mais cedo ou mais tarde.
No entanto..
Sr~- P__res i dente,todas
as
doenças
infectocontagiosas
em noss_o Pais apresentam índices de
cr_e_scimenta,
incluSive a malária,
que está infestando
todos
os
Estados
do Na·r-te e NordeSte e
agora cheg?lndo,
i ncl Us i ve 8o
Sudeste e Sul do Pais.

O Sr. Oziel _Carneiro- Permi-

te-me V.

Ex a- _um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD-

Ex~. Senador
Qziel
com sat l s-fação.

Ouç~

V.

G~rneiro,

O Sr. Oziel Carneiro - Nobre
Senador ..Jami 1 .Haddad •. __ v·.
Exll.
está
levantando um _problema
realmente
mutto
sério
e
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preocupante. Ninguém pode com-- nosso Pafs! HoJe, no entanto,
bater endemias ag1ndo por sís- os· indices de pessoas infestatoles
e
por diástoles.
A das pela malária são alarman-

malária, por exemtno, ·na amazônia,
continua-- ~rassando e
até recrudescendo, -·ex.ãtarriente
por-que não há uma cont 1 nu idade

nos programas

anofelino.

de

combate

O Estado de V.

ao

Ex~.

que me parece, até pela dimensão da área territorial, seria
muito fácil de combater e erradicar a dengue,

ce disso-,

que

so-Fre,

considero

tes~
em Rondônia, no Acre, na
Amazônia; como um todo, os índices são- alarmantes, e, o que
é
pior,
antigamente
era
Q p1asmodtum
v1vax, de mais
fáci 1combate,
hoje
é
~ falctparum, resistente
aos
quimioterápicos que são usados
no seu combate.
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E são vistas macas e mais macas pelos corredores. Com pacientes para
atendimento de
emergência, porque: o
hospi-tal.
não está preparado para isso.-Há uma desorganização total da
assistência
médica
no Estado
do Rio de Ja_neir-o. Falo do meu
Estado,
não posso
falar dos
outros pOrque não conheço em
profundidade.

pa·de-

uma

Sr.
Presidente, como médico,
Sr.
Presider'i"te-, Srs. ·senado- com 41 anos· de formado .... ,o_ que_
res, a ·capacidade operaci ena 1 comemorei
se.mana passada
,
de um_ traba 1 hador do No r te é sinto-me envergonhado da siextr·em-amê-nte baixa,
porque o 'túação --da ass i stênc;-i a médf c a
traba1_hador repentinamente so- no Rio. hoje. Quem é
que__tem.
fre os ataques da:- ·aoença,
a-: condições_ de pagar-_a medlClna
nho
assisti do em vá r i os est_a~
presenta c r i ses térmicas ele- privada?
S6 a
c-1 asse -mêdi a
dos ·da
Amazônia,
reclamações
vad í ss i mas que o
i ncapací tam a 1 ta.
E_
com a
contenção de
da
falta de verba para o para a prestação de qualt:~uer salários., com o arro:cho salaguarda-sanitário,_
_conhecido
tipo de serviço d~rante dias, rial.
a classe média hoje não
nacionalmente
como
matasemanas e meses. E _um prob 1 e ma pode ma i_ s paga:-um p 1 ano ___ de
mosquito. Dispensa
i nexp 1 i cásoei aJ ..de _extrema gravl dade. saúde. Os hospi ta 1s estão comvel de func-ionários que já esEu
sou oposíção ao atual _Go- ple·tamente desmobi 1 izados
e
tão habilitados e tre1nados ao verno e não estou aqui, em ab- haverá uma oemanda maior novasorut-o,
para
dizer
que
esSe
mente
no_S:_
hospitais
públ
i_cos:
exercício da atividade_de borfato é do atual Governo.
Isto E af,
Sr. Presidente, será o·
rifar. de combater o anofel ino
e, depois? Depois se suspende vem rolando, mas o problema ~aos.
e se volta à estaca zero. Ge- social que deveria ser encararalmente
isso é feito em nome do ·em pr-ofundidade pelo atual
de campanha, e
a
campanha é
Governo, até o presente momenLanço est:e-:-_a_,-erta, na opOrLupor
um período ,_-Novamente se to está relegadO inteiramente. ni dade do meu pronunciamento·,
reproduzem os mosquitos,
auEm termos de saúd~. tudo está Há necessidade, acima de Parme~ta a incidência de malária,
na
estaca zero. _E o que esta- ti dos.- de haver estudo. pr9fU':Jalega-se que o DDT, hoje, já é
mos vend_o i nfe 1 i zmente no meu do a
respeito da _ass1stenc1a
proibido e até
se processam Estado, o Estado do Rio de va- médi_ca no Pais. Sr.
Presidenpessoas que contribuiram para ne i r o, _mesmo com hosp i ta i s
de te-,
pais que_. não d~ :;:;_aUde n~m
a_lto__ gabarito. O Hospital dos eaucação c_ondl gnas a popu 1 açao•
importar
DDT
para combater a
malária neste País,
e.
_como SerVidores do Est-ãdo. que era não merece ser respeitado! E,
diz
V. Ex~. dispensa-se o considerado ·um dos melhores, no_ entanto, existe a uf~n~a de
La- se
treinado, o habilitado,
e
se de classe "A", da América
d_izer que
somos a Q.1__t._av--ªencontra-se numa situa- e~Zan0mí a -do __ mundo
vota
uma
verba,
transfere-a ~ina,
sem dizer
para o município para contra~
ção
fa11mentar,
com médicos que somos a sexagésima quarta
tar pessoas que não estão haaltamente gabaritados coloca- em termos sociais.
bilitadas e que vão ser
tre~
dos em disponibilidade. Querem
transf·ar.ma-r
a as si stênci a ménadas a um custo maior e ainda
vão desperdiçar o uso do pr·o-- dica apenas em emergência. Por· Sr. Presidente, Srs. senadÕ~
quê?
--ouq:1
a
vi são
nesse res. essa denúncia de _q~e_ s~
duto químico a ser utilizado.
f-o-sSem - tornadas provl dên-,
V. Ex.a 1 evanta .um prob1 éma:· ·qüe sentido? E porque a emergência não
não é
apenas
dO seu Estado, é
o _ -caro
na assistência c i as de__ combate à dengue, chegaríamos
ao
tipo de deng~e
mas que nós, no Bras i 1, preci- médica.-- A_ .e.rri.etgêtiç_~-~
c~sta
hemorrágico, eu queria que nao
samos encará-lo não apenaS aob mUito· _ao
Estado e 1a o f1l"et_
o aspecto ·sani tá r-i o-, mas .sob o" mignon, que é a rotlna,
esta, s~- Confirmasse. MaS. infel fzaspect·o administrativo. E pre- pretendem que seja privatiza-_ mente apesã:r de vá r i os _chamaciso termos conn nu f ãade-.às__
autorldaç:i_es_
da entregue aos grupos da me~ mentoS_
quilo que- se pre·t-e-nde a 1 cançar diCina privada. O antigo Hos- sanitárias do meu.Estado e
dQ
em termo de melhoria das con- pital do !APTE.C_,
p·rovidências não foram
no _qual
me Pais
dições .sa·nitárias deste País.
orgulho de ter trabalhado du- tomadas. Vários casos de den-.
Não adianta ficarmos em campa- rante toda a minh·a vi.da, o an-- gue
hemor-rágico
têm
sido
nhas
intermitentes, porque se tigo
Es-Hospital do I ape_~eo, h_pj e atestado_s. Já com óbitos.
não e1 i minarmos o 'Q1timo agen- Inamps_ de_Bonsuce~_so.• a
sr._ Presjdente. que_
epoca peramos,
te- transmissor
da
dengue, o dé suã_ fháUQUr_açã_p ''tinha i .1ÇJO não tenhamos um OQvo svrt_o de
da
ú1 t1mo- agente -t-r-anSOfíS-sor
leitos. Só no serviço _de orto- féOrei amarela, porque teremosmalária,
viveremQs
ainda por pedia,·
em 1949,
150 leitos. uma morta 1 idade. ex.:tremªmente
muitos séculos -desperdiçando Hoje, está sendo trans_f<:'rmado elevada na_ poPulação ativa e
recursos
do Erário nacional e em
_hospi_ta l _Q_e emer:-genci a. trabalhadora_QQ Pafs.
não conseguiremos o
objetivo Querem fazer
do hosp1tal
do
principal,
que é a el imlnação
Ihãnlps Qe Bon.suces_s_o_ um __hpspi-.:
Eram essas
as considerações
desses males.
-- tal par_á tratamento de 700 e- que eu gostaria de fazer, corymergências
diárias,
e aquela fiando sensibilizar as autorlO Sr. ~amil Haddad- Nobre população da zona da Leopoldi- dades resPonsáve.is_ pela as~i_s- ·
Sehadór- Oziel
carneiro,
V_.
na
e
d_a Bafxada -Fluminense, tência médica para que _se 1ns:
Ex 4 , homem da AmazQnia, se reque se socorre desse · hosp i ta 1 , ta 1
de_ i rned i a to,
o_ Suds _e
corda que na época, ·se não me
que
fo__i, a l_:tamet:te ·- gab~r i ~a_d_o' para. que t"laja med-i c~ n~ l=?re~~n-
fa 1 ha a tnemó-r i ã,- do Governo de não encontra ma1s cond1ções.de tiva e medicina san1tar1a preVuscelino Kubitschek, o Minisuma--bperação
_Qa .. ç1íni.ca ventiva _no_ nosso_ País. Este é
tro da Saúde era Mário P'ínottj
cirúrgica. Foram desat1vadas a 0 apelo que formulo para. que
e foi feita
uma
campanha
de
urologia,
a
cirur:-gia .ger-al, fique
const~ndo
nos A!1?ll.S do
erradicação
da
malária.
pena que a ortoped1a hoJe te~ Senado Federal.
CheQOl:J-Se a
d 1 ~~r_
_g_u_e
a-- nha __ apenas
20 TeitQ_S, guando_ ____
.
malarla estava -erracffcada no
tinha 150, e ass1m por d1ante,
Obrigado! (Mu1t0 -bem!

obtusidade
da Administração
Pública brasileira; não apenas
da
a tua 1, mas _já se vem rêpet indo ao 1ong'ô - dos anos. Na
Amazônia,
culpa-se
o
gar 1 mpe 1 r o. Na rea 1 i da de,
te_-

-na--

e

r

Quinta-feira 29
O

SR.

DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

PRESIDENTE

(Pompeu de

Sousa)- Com_a palavra o nobre
Senador Ney Maranhão-.

O SR. NEY MARANHÃO (ORN- PE.

P-ronu_ncl a o

seguinte

d'i_scur-

so.)
- .Sr.
Presidente, s_r_s.
Senadores, o insuspeito _Depu-tado César_ Ma i a, em entrev _i s.ta

ao Jornal de Brasil ia,

no

dia

18 deste.,
disse _que "a atual
equipe econõmi c a
do
G_over·no

vai

mui to

tomando-a

bem", E maiS: que,

no

seu

conjunto.

Trata-se da melhor equipe dos
últimos anos.

O chefe dessa equipe, Sr.
Presidente, ~a M1n1stra Z~l1a
Cardoso de Mello.
Se1 que,
para reorganizar a econom1a do
País,

quando

se

leva

i ss_o a

sério e para valer, como a mlnistra ·está fazendo,
muitos
interesses
podem
ser

centrar i adas. . E . estão sendo_,
na verda_de, pr1nc1palmente
os
interesses. Nada mais
natural
QUé
aqueles
que
se
sentem contrariados lancem mão
de
todos
os
meios
para
defendê-los,
e não_ medem formas e argumentos.
Infel izmente,
servi nd_o ..,..-se
dos me i os de
comun<cação. dos quais normalmen:re
são
-~..:donos
ou
conce_ss i onár 1 os.
.Investem-se
quand_o perdi dos, contra a honra e_ a v1da.da pessoa
pública
que,
eventualmente, possa difi cu 1 ta r seus interesses.
Ta 1
está acontecendo com a vida da
Ministra
Zélia
Cardoso
d_e
Mel1o. De um tempo a essa parte, até sua vi da. _pessoa 1
não
foi respeitada.

grandes

Neste_ mome-nto di fi' c i 1 que es.:tamos vivendo, Sr. Presidente,
com __ dificuldades
económicas
nos cercando de todos
os
lados,_ ·a Min1stra Zélia Cardoso
de ___ Mel lo
prec1sa
de
tranqüílldade,
de
paz
e
de
respeito_ para que possa traba1 har e melhor ser_vi r aos i nteresses do País. Se o
t·raba 1 hÕ
da
Ministra "vai bem", se sua
equipe é uma das melhores
dos
ú1 t i mos anos". no dizer do Deputado César Maia,
economista
de respeito e da oposição. por
que essa fala contra
uma
ministra
que
está fazendo tudo
para acertar? Se tantos
doestos
são
lançados contra ela.
Es_t_ou certo,
Sr.
Pr_es i dente
de
que ela está percorrendo
bom caminho e pondo o País
no
rumo
do éxito, A _ministra, na
sua obst.inação para a derrubada
da inflação, parece até aquelas
caravanas
do
deserto~.. , va_i
passando
impávida, apesar
dos
rugidos
da matilha.

O

Descreio dos crT..t.icOs e contestadores,
Sr.__ Presidente,
quando.
para firmar suas co.ntrar 1 edaoes~
1 ançam
mão
da
desforra e começam, sem nenhum
.esc_rúpulo, investindo contra a

ho~ra pessoal de auem qu~r que
seJa. pr1nc1palmente quando se
trata de uma pessoa_públ ica. A
M1n1stra Zélia Cardoso de Mello dirfQe a economia do País e
está
.contra r i ando
os
ol igopól i os.
LUtar contra esses- ·monstros
de
múltiplos
tentáculos
não
é fácil, pois
eles são donos das fOrças económicas
do País e com o poder
do
d1nhe1ro
compram
espaço
para
se. defender e d_enegr i r .
Defender-se? Mu1to
bem!
É o
á1r~i~o de todos. denegrir? Aí
Ja e J_ogo
SUJo,
baixaria
de
oue!T' nem s'=rríPre· tem razão.

Entãc, para se de-sacredita r a
m1n1stra,
quando
ela
viaja
para
aqui ou acolá, divulaamse v:agens sigilOsas, como- se
alguem
estivesse na obrigação
de .Parti_cipar, a quem quer que
seJa,
o
que
faz ou deixa de
fazer como cidadão em sua-vida
part1cular.
Mas
a divulgação
quer saber muito mais
do
que
qua 1 quer
coisa.
E _quando não
sabe, 1nventa .. porQue,
nisso,
o !mportante e den~grir, denegr 1 ndo. desmora 1 1 za;
desmoralizando,
põe
um descrédito o
que_a pessoa é e
o
que
está
fazendo,
no
caso da Ministra
2él ia Cardoso de Mel lo, porque
.centrar i adas,
querem desacreditar seu trabalho e, se
possível. derrubá-la.
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~ênc1a_ à
queda
da inflação.
oespontou-se
essa
1 uta,
se_rr.
a1ma, Para tentar desmoralizar
uma m1nistra competente.

C1ar-o que.: sr. Pres_idente, se
a 1nfla~ão Já estiVesse
debelada,
para
a
ministra Zélia
conVergi riam
- todb.s
O-s
1 ouvo-res.
Mas como a i nf 1 ação
permanece, a vida da
Minls'tra_
se transformou em-um inferne.
Po::- _que o_s_ que
estão
contrar. lados não pa~am para esperar?
Uns
dizem
que
a
inflação
começará a cair já a partir de
dezembro. Outros, mais Prudentes,
acham
que.
em ab.'" i 1 ou _
ma i o, e 1 a v a i cai r e
cai r
de
vez.
Por
que
não esperar um
oouco?
Por
que
desacreditar
todO
um trabalho só porque os
frutos a i nda
não
chegaram
e
têm
tudo para chegar? Estamos
esquecidos, Sr. Presidente, de
q~e
V1vemos há anos centro de
uma cu1 tu r a
da
i nf 1 ação. _ Há
grupos
que a deseJam ardentemente, porque com ela ganham_ a
vida_ e_ Qanham
demais, Mas a
inflãçãO-e um mal para
o pequeno,
para
o
pobre, para o
assalariado, _para a classe mêdla,
para tpdos. Se é um mal,
deve ser combati do, me_smo
que
tenhamos
vlv1do_ ou estejamos
vivendo dentro de uma
cultura
que
só traz a desgraça para __ o
povo. Se a inflação
só- -ajuC:Ia
os
grandes,_ ela é um crime e.
sehdo-o.
deve
ser
combatida
com todo o vigor.

Tem
mais.
s-r. Pre'S.fdente: é
comum na vida de quaiquer
cidadão procLJrar médico par-a toma~ cfência.de
co·m-o va~- -sua~ .É Contra a inflação,_ _Sr-. Presaude.
E 1sso deve acontecer s-1dente, a
luta
da
Ministra
s~_mp~e.e.de modo_ corr-iqueiro.
Zélia,
porque ela lUta contra
s-o a M1 CJl stra Zélia Cardoso de um· monstro, interesses grandes
M~llo nao pode. Seguiu
ela
a
são
contrariados e, como tal,
Sao Pau~o para exames de rotíreagem _fero_zmente, não
perd-ana e fol _o suficiente para di- ando nem a v.ida pessoal e parz-erem
que a saúde da M1nis~ra t,1cular da Ministra.
1a mal. Se ia mal- -claro!
deveria
deixar
o
Governe.
Interpreta-_se esse
jogo
sujo
Estão lançando, Sr. Presidencomo
meio de pressão para mute, o descrédito contra a
p-olítica
econ6mica
do Governo,
oar pesso~s ~ com.elas os planos
que
estão
sendo espa 1 hando pe 1 os quad_ra_ntes do
e-xecutados. Ora, sr-. Pre-s i den- Pais-· qUe a qualqUer momentO a
te,
é picardia demais__ d_e cer- M·;nistra Zélia_ vai ser _ejetada
tos grupos ou pes_soas que,
de dO- Governo,_ !?Çtra os centrar i a:tão contrariadas em seus inte- dos. qua i qu-er- argUme-ntO ·v·a 1 e,
resses, descem a
tão
mesqui- cántanto
Que defenda seus dinhos
~odes Çe combater a quem
reitos indefensáveis.
os
- _es·ta
combatendo
transparentemente.
Mas a--Ministra Zélia não deve
se abalar. Tem ela a confianÇa
e· o_ apoio do Presidente FerA grande l üta oesse GOVerno,
Sr. Presidente, é COt:l_:tra a in- nando Col1or 'de Mel lo. Segun-do
f 1 ação'
com i nf 1 ação não há os entendidos. as linhas que
economia_ estável, com .inflação ela traçou para _o
combate
à
n"ão
há democraci_a duradoura. ifiT_I_aÇ:.ão ·.estão certas_ A i nMas _ a
i nf 1 ação __es_:tá _ a i'
f~?ção Vat_ _cair,
e,_ ca-;nc;:~o;
indomável, toda a técnica para Va1 melhorar a econom_ia nacio.:na1 e, melhorando, v~i-se tordebelá-la
está
sendo
usada.
Mas
ela
est_á a f _graças
sua ~ar
· ffielhor
a
vida
do
te i ma. es_tudou-s_e e se_ 1 o_ca 1 1 -- brasileiro. QUe a Ministra Z~ZQL! __ onde está a res 1 stênc i a a 1_ i á- permat}e_ç>\3.
t_:i·rme ~ não
exaspere com a invasáo que es~~~. ~~r~~an_~~~---1 ~-~r~~-- g~~t~~~ tão
fazendo
à
sua - v i da
sequer _do
que
po_dem
lucrar, Pe~soo;l1 . .Sua ~V i dP. _ pessoa 1 ·-a
ela
pertence.
A
ela
meu ap_o1o
lucrar
muito e cada vez mais.
Por ter-se localizado a resiS~ e a minha solidariedade.

-a

se

7506
Era

o- que tinha a dizer, Sf:-_.

Presidente.

(Mui to bem_!)_

O SR. PRESIDENTE ( Pompew de
Sousa) - Concedo a palavra ao
nobre _S_enador Ruy Bace_l ar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB- BA.

Pronuncia

discurso.)

Srs.

h·oj e

mÁRIO DO.CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Novembro de 1990

o

_

seguinte

Sr~.~Pre.sidente,

s-enadores,

procuraremo·s

desenvo 1 ve_r

uma aná 1 i se
do Governo do-Presidente Col1 o r,
neste
ex a to
moment"o em
que su_as fa 1 has· .e
i ncongruênCl as. ~anham corpo, creSCeir1 ··em
extensao e profundidade
é,

descrença
dos governados
:r-e 1aç:ão_ a·_ ·s~_u_ :_gdvernante.

em

Não é no_sso i_nteresse, aqu1 _e
a gorá,
repràdUi'i r - de -- forma

pormenorfz~da
~fa

1a

~ra

aqUela
nosaa
que, de ·resto, se encon-registrada nos Anais.

Pe-r m-i ta---me, porém, Sr. Pres ireproauz f-r- ·uma passag-em
furtd"amenta1 para o desenvolvi:..
men-tO --oe- nõss·a argumentaç_ão na
-~!há 1 i se
·
dessE
· processo
ãen·~·e.--

hi

~"t-ôt1co.-----

~
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que usou de outros apelos e
argumentos no -combate aos -discursos das- po_s_i ções de esquerdç_ como_ es\r;:-a_t..~~i? ~_l_ei.t_p_ral_.
EscOlhido pelo -povo numa e-_
l_eição _ d_~~ocrática-.
o· atL!a.l
Presidente .iniciou_ seu inantiatO
com um grande impulso de
cre-dibilidade Ju-n-to ao _pOvo e--com
grande indE;!pendén_cia em
r:~la-
çãq aos quadros po-1 ~ti cos- dp
Pa1s. Assim,
iniciava-se · umá
nova
etape
de nossa História
política.
Caberia
agora
ao
novo
Presidente
reorgan-'i_zar.
adm1nistrar. implementar e
apresentar r:esul tados dentro -·de
seu planejamento.

--,--,.A dolo rosa verdade, todaVia.
Srs. ·senadores,
é
QU~ essa ·Nova República To i
-a primeira-v'!tflna do GO"verpreocupamos
com o destino' 6o
País.
no Sarney, a Primeira entre
.Embeveci'do com ·o re·suTtado
tantas indeniz~çõe~ de Tã~~ eieitoral' centrado_ por démais
credo
a
cai
r
~m
de;5crédi
to
No curso dessa análise, faréno_ ·cu 1 tO de sua per·sona fi da de·.
Qfaças ao· _-fi ?IJ;Irante_ desen- o atuai Presidente
mos a 1 gUmas remi ssõ_es ao Goadolou -um
c'orí1r:o·entre-o·feêricO- Qis- e51;iJo _ _
verno do. ex-Presidente Jos-é
_ _ actrntr1i-stratiVo
cu·rsó profer i_do pe 1 o- PresT:.. a.utor'itáriQ ·e- inter-vencionista
Sar·ney;-·busca_no_o _ ,_ assim,- ass_i·aême e a somtir·i a rea 1 i da de que-aumentou Progressivamente.
nalar semelhaQças e desseme·'jja·s· · mõr'êlómi as -- rena-sci das.
lhanças entre os do_i"s
quadrõs
Centr;;,.l izador ã- maneira· ·antf12.é:i_Tne i r o cl a·rfde-s t,. naniente, Qa. ~COllor nega.- no e~e~cícío
historicos e as linhas de conCf'eP'o"i
S,
·
às
escãncaras-;
da
duta pessoal
adotadas pelos
c;fQ Pode-r, - a
mqderni dade
que
··-corrida fisiológica em bus- ?lla_rdeava na~ campailhã'.
dois Governantes.
·
·
· "
ca-· de cargos em todos_ os
esca l_ões,
s·ob a compYaCên-o _que--se ·tem
-mésmo -.é
Neste momento, move-nos_, como
cia sem disfarces do Presf- -.o:- çul to _de um~ i!T!agem -:- o tfãsempre, o
i nde-cl i flável
de\tér
ae-n·te ·sarnesr~· ·_c---qeSp·r-opõsi- oalho de u~_markettng- sempre
cív1 co da busca· da verdade, do
''tO- das f'ef'róvi as- far'-aôrii cas pronto à fdcàl izar···o-Presidenesc 1 a reei menta d~ _J:!.Q.§.S_O~-~ _:er~·
b 1 emas,
bem como o- propos l to _---c:ç;mceb-i'das sem· rac1 onà 1 i Oa- te -- a:tlético,
interessàdo' pOr
ae- -e- tê i mosamente 'tocãdaS e_sportes.
de servir ao País, pres~rvahdO
ativo.-.
corajoso;
·com a·- proPós'i to de i mi:frta- destemido_, ·
os a1 tos
i ntere;;se::;; ·do pdvO
mas · ·
também
bras i 1e 1 r o.
- - - -TlZãr·--â fnedtocridade_e, so- temerá r i o _-em
arroj õs - · pouco
bretudo.
_-esta
- já compat5v~~s c9~ sua.fun~ão.inocultável e re_calcitrarite
Logo de inicio·. queremos rescorrupÇão,_- tão v i v a ,nã prêsalvar que cada momento histó'o_i' r.:.;se- 1a que, em , ter:-mo.s de
rico
tem especi flcidadés· Pr6--. -- :-sente conj_untur_a -quanto nos
iniagem, em ·relação--a seu __pre·períodos----rrlais
·
ot5scUr'Cfs
·ao
pr i as
que _o -di st i \lg_uem
de
decesso~; sa1mos de um ·extremo
p~-?~c?r n·o ·reg-i me.'" ·
-.
outros.
Concordamos ·com çi ·a·.:parZ~ outro. Isso tudo_ que falfirmação de HeráC 11 to. de E f.~
tou a seu antecessqr e até poso
(séc.
V]._
a. c·.
"Não no$ -s~s·: ..·set'fãdot·es.··o _restante do de_ria
ser
compreendido.-·
ou
··~ercür~s·õ
:da-QCJe1
e
GõVéFno
-Já
·é
banhamos duas vezes
no nléSi'rlb
pelo
menos·
tolerado.
caso
e;--pãr v i e:S;s'e- _a_cofupatihâdo· de resu 1 t.3rio". Todavia, embaSãd6S~-ã,-fl® ·par· derrlaíS. conne:cido
no método di a lét i'çô, acr"edi ta- isso. cremos que podetrios "s€r oo.s __ çon·cretos, em be'hef í c_i o elo
mos que todo período históriCo in;;~i_~ _general izantes.:-os erros povo e- do País, .se_ . asseme 1 h a,
nasce do_ passado_ e~ prepara
o- foram~se-somandQ, se corpori- agora_. _a
uma be 1 a enib_a 1 agem
futuro.
-ficando- nos maiS'varfados ·se- ,f_e l ta para um _produto~ ,G"omum.
tõ'res "da' Vida económica, pol·í- À 1 i ás·.
a
·
técnica
e social ao lado do mais de ffiarketing do Presidente
Por
isso, o confronto de_sses tica
já
·-exetr'ávef
-apah
i
guamento
dos
dots períodos, oesses dois go•
. se eXa~r i u, não ma i .s cónvenée.
Como coroamento
vernantes.
apesar de suas· ca- favorecidos.
racterísticas, guarda
também, ·ae~sse- es:tado de. 'en-gano-~: ·--ao
·Em -aPenas- oito meSes. Sente-enquanto
processo.
i nter- flm de seu mandato, o povó nus~u
re 1ações e. a na _1 pg i as que não tria _fõtal descren~ pe'1o
se um processo Crescente 9e
Gov_ernb.
podem ser esQu.ec i Oas .
corrosão precoce_ do Gqver_!iO.

conseqüentemente. exiQem a ç~
tenção de todos nós ___ que nOs

Cre-·n-ovo

-·r:-

9 ex-Presidente José Sarney
nao se apresentou_à Nação como
candidato à Presidência da República: foi guindado ao Poder
por
torças da trama do destino-, porém com _o aDo i o
quase
unânime
da Nação brasileira:
Conforme
deixamos registrado
em discurso,
em setembro -de
1987, "em menos de dõíS
anos.
já
havia perd'ldo essa -sustentação popular que f·oi
substj_:tulda pelo desencanto,
gela
perplexidade e pe-la
insanável
perda de conf~ançã do povo e
seus governantes".
Nesse mesmo pronunciamento,
procuramos des1 indar as causas
geradoras
dessa decepção e

.,

É dentro desse quadro_ histôr.ico'..'tlue se feaTiza a-· eleição
presidencia.l,
a primei r a depois de trinta anos. sem Que opoVo"
·
e·sco 1hesse
seu
Pr~sjdent~.

É i n'egâvé1 Que --o então candidato Fernando Collpr
conduziu
como plataforma primordial de
su-ã-- campanha tudo aqui 1o
que
e_m sarney _'falha-ra, se Oipitira
ou postergara-: a·--eont·ençao
da
infla~ão,
a volta aos princípios de probidade. admi::-tistrativa,
a -sintonia com as reiVi ní:fí·cações· dos segme["'tos mais
desprotegidos de nossa sociedade-- -= ,_bs
chamad9s
deséã.I'Tli sados .. E yerdade t_ambem

m~

1gr:-ado t.odo o ze 1.9 propagandlsttco
feito
nb :sentido de
preservar sua imagem. ·conforme
esta1;ísti_ca
apresen:tada
pe1a
Revista Veja, de 21 do co~ren~
te mês, Collor é o··me_nos popi.J;..
lar dos quatro últimos
Presi.~
dentes
após _um Período seme~
lhante
no
Governo
(Popul.aridade . de Geis~1, após
um ~no~ 71%; ~igueiredo,
após
um ano:
57%;
Sarney, após 8
.m~ses:
44%;
Co 1 lo r.
apôs 8
meses: 26%)._ o mais .agravante:
são -os "d~scami.sãdos '' __ os
que
mais_ ~eprowam_a administraç~o
_Çollor. Constatação também Qa
insatisfaç~o
do _povo
são os
resulta9os.das. eleições pãr"a
governador, quando seus candí-
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d_ia,
na hfperiTJflação
o
empresário sem .con.fianç~.
as
fábricas praticamente transfe_o_
dinh~iro _
p_ar_a
Neste momento, não há dúvida rindo
de que_ o planejamento econômL- o open, porque aí eles ganhana
co,
polít]co e social do Go- vam mais dinheiro. dp. Que
verno não prospera. Prova dis- indús-tria. O Pres-fdente Co ll o r
consc.i ente de. que o
so é
que vários segmentos de estava
nossa s_oci edad_e, como po 1 í ti- Bras 1 l era _UIJl corpo _1 nani mado.
operaco_s,
empresários e assalaria- tínhamos que fazer uma
uma operação de
dos, externam perplexidade e ção grave,
e es_tá
sendo
desagrado
_à
po U ti c.e__
do Yida ou morte,
feita; é uma operaçã_o. sabemos
Governo.
- e Sua Excelência principalque sangra o seu coraAlguns
fatos,
ocorridos nas mente,
ú 1 t 1mas _ semanas_,
são provas çáo- quem mais esté _sof_rend.o
cabais des_se desc.on_certo, d~s- são os ~'--desca.mi sados". Sou L íf.sta _ s..emana,
se desegrad_o: a guerr_a
verbal der do· _Gov-erno~
do
Governo
· -e_ontra
os num __ proQrama em São Pau 1 o, essindicaljsta
Luís
empresários, a
entre_vista_o ~d.e tive _com o
Antônio
Ermírio de .Moraes a O Antó-i1i o Mede 1 r: os, e -éstamos de
indexação
Globo, em 8
de novembro. _ em acordo, não para a
que reoudiava
as acusações e da economia, do salário. porfaz
vol_tar. aquela
gene r a 1 1 zaç6es
injustas
que que_ is.so
vinham
sendo
fel-tas __ contra_ a bola de neve de quando ~l.,la Excom
classe. como ~e •. s6.eles, fos- celênc1a recebeu o Pa1s
sem
o_s
vilões_ ~c.esponsáveis 120% de i rif1 ação ~ oêStã rflane fpela inflação.
__
r a, quem .deseja que isso
con-:t i nue _ são
os
. __ grandes
Já entre_ os as.s_alariados. não empre:Sãr· i 65 - não õs_ grandes e
bons
empresários.
os
_ml_cro e
bastassem todas as agruras por
qu_e passa_m, dentro .ele uma eco:- -os méd1os empresários·, que se
sacrificando.
às vezes
nomi a to ta 1 mente . indexada,
a estão
1 aexceção - dos sa 1 ár i os,
foram trab_a 1 hando no ver mEl: 1 ho,
cançando
um
lucro
pequenomas
surpreendidos por aumento el~
va_do e genera 1 i zado -de tarifas nobre Senador Ruy Bacelq.r,
um
- c chamado _Tari_ f_aço.
des. 01 igopól i os ,comª--ndado. pe.lo
Sr. Ant6n i o E rm1 r i o de_. Moraels
O Sr. Ney Maranhão - Permite- - V. Ex.~:. est·á vendo o custo _do
me v. Ex-a um aparte?
cimento!. Ele tem o comando
de
mais de 50% desse oligopóli_o.
O SR. RUY BACELAR - Tem v. Estamos ven® também o probleEx,;:._ o aparte, ___ nob_re
do_ a_l umí ni o, Est 1 v e .em São
Senador ma
sol iNey Maranhão, ~íder do Governo paul o, num congresso de
~ariedade
ao Kuwait. e lá.h~
nesta .Casa.
vi a mais de_ 1 . 500 pessoas, que
eram empresários e Comerciantes árabes, médios
e_-~ grandes
O Sr. Ney Maranhão- Meu ami- empresários. Todos verberaram
go. eminente Senador_ RDy -·sace- a ati tu de do Sr. Ar.~tán i o E rmílar, estou ouvindo atentamente rio_
_c::le
Moraes,
Por
q!)e
seu prcnunc1 amento. Sei que V SenadOr? NO
Gover-no passaçto,
Ex.&
um Senador de oposição, que
EX .a mui to bem _si ntet imas de uma opos i çã_o. cons'!rut 1- ~ zou, 0 ex-Presidente José Sarva ao Governo _C1Ue a1 esta; Se- ney,
que- vai
ser __ novamen1;e
nado r que defende os a 1 tos i n- nosso Compã.nhe i r o·. a_qu i no
Se'tt;!r~sses
9~
nosso No_r:-deste .. nado _
um homem bom,. tão .. bom
D1 z, a V, Ex , no andamento do para ele que foi ru.i m para
o
seu cronunc i amento~- quando c i- Bras i 1 - como v. Ex.~:. mui to bem
tou as
pesquisas ~obre _atual disse, entregou o Governo como
G_overno,
com 26
ou 27% de uma "casa de _Noca"
onde todos
aprovação. Permita-me discar- ffiandavam·e~ninguém'o6Bdecia. O
dar *-;Jm pouco de V. Exz. nessas próprio
Senàdor
Jutahy Magapesqu1sas 26 ou 27%, de
apre- lhães_desmentíU o ex-Ministr_o
vação,
mas 46% do 'povo bras i- Fialho,
daquelá
tribuna
1 e1 ro a i nda acred 1 ta no Gover- , cí tando -inverdades..
Como o
no e no Plano Col1or. N~o deSEinàdo-r--Jutiah~
Ma9afhães não
sacredita, acresidita.
E uma
tem papaS na--língua
desmentiu
pesquisa
sofrível.
mas ainda e
fo1. verdade._
càmpreendo a
acredita. Então, esses 46 mais preocupação de V. _ex.~:..
Agora,
os
27
totalizam 73%. Sabemos ve~a o _que di2 a imprensa, deque o Pres1dente Col lor assu- po1s
das
eleições
para
miu .a Nação brasileira vindo Governadores:
de pequenino
EstadO,
onde
a
maioria da classe política não
acreditava
que
ta 1
Apresen'ta um mapa do Brasi-1
acontecesse. _. sua
Excelência
já 1oteac;io pel o_s novos donos
triturou os grandes grupos. os
das capitanias."
partidos, porque aquilo. foi um
aviso ·qae
o povo brasileiro
Como se 1 sso fosse um 1 oteà·deu nas
eleições
~nteriores
para prefeito,. V, Ex
sabe que mento, senador Ruy Bacelar,
o
o Presidente Collor asSumiU o
oüe
está faltando- e sei que
Governo com 4% de inflação ao V. E~~- concorda comigo- é di-

dates

foram
der·ro_tados.

e

fragorosamente

v:·
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vidir melhor o lucro do ç.ap~-tal; _acabar com a
arroganc1a
financeira
de nossa população
ric_a;
consciência patriótica
para nós pol it_ic_os; aca_bar com
o .sofi.smo Qe que é
dando que
se. recebe .. como v_. Ex~_ citou,
demonstrando a bondade dQ exP_res i dente ..José .Sarn_ey .. E pre-:cio_so que se respeitem o.s santos
da
Igreja, para que tudo
fique me_lhor para o
P_a_ís.
Quanto ao prob 1 emcB do assa 1 ariado, estou .._com a
argumentaçàc de__ V. E?(~ Tenho C~r't,~za de
que a Ministra
Zé.liQ Cardpsqde Mell o. e
a área ecônomi ~Q.
estão. procurando um meio --para
chegar ~ um denomi nadar comum,
para
i
alguma
melhor1a
~o
assa la
"l.do.
NQ __ entanto, na o
podemos
~ncordar
_com
essa
aueda
de __ braço. dos tru~te:$.
dos oligopólios dos
remédios.
Njnguém pode mais morrer, po15
tudo é
controlaoo por
eles.
Não podemos
concor:-dar _ç_om _o
_cont r o 1 e dessa
gente· -que -se
acostumou _a
nãp açei ta r, Qe
mane i r a a 1guma, ganhar
menos.
ct.ar
pelo menos _os
ané1s par:a
f.icar com os
dec;:lcs. __ Concordo
com V.
Ex~
em muito _do que
-está dizendo_, _mas peço_::-_lbe_~ __ u_m
pouco de paciência, porque em
oito meses de Governo -P Presidente Collor
não po.d_e _fa;zer
mi 1agre. Concordo com_ V .. =:~~ e
com este ConQresso que 1 r a ajudar o Governo. Até .hqj~_ e.-~~-e
Senado tem.ajudado par~ m~lho
r_ar _e transf_ormar o Elr:asil num
país
do_ s_onho
de. t,_odqS os
br_asi leiros_. _

O SR. RUY BACELAR - Incorporo
o aparte de V.
~-x.l:.
ao me).J
pronunci amen.to.
V. Ex>~_ não __ l]le
contraria,
mas
_.à
revista Veja, quando
fala sobre a ROP~l~riedade do PlRnalto, -~diz .. textualmente:
"Em oito -meses de gestão.
Collor é. o menos popular dos
últimos QL!atr-p __ presi_dentes,
após um período
semelhante
no
Governo,
em porcentagem
do_s e 1 e i tores que_ consideram
o
Governo bom, muito bom. ou
ótimo ..
Gelsel, uhl ano, 71%; Figueiredo,
um ano,
57%;
sarney,. oito_ meses, 44%;
·Co 1 1 o r, o i to meSes, 26%;
.
_
Alem do ma1s, ~m,nente Sena
doi"
Ney Maranh_~o~.
_e0te~do,
comer~endo a_ d 1 1~gul d~de ~~=
- er. o,.- -· _
V-. t:.X
t~m. como
verno, em def~n.der o_ Pre~ld~rl__
t~ que.aí esta, o Governo
qu.:
a1 e~ta. _Entretantp,aquero fa
zer JUStlça a.y._ "Ex •... quej_~_
defende, acredl_tando no .. pro__ e:_
to e no_ programa econôiTll co do
Governo Col1or. -

r

o sr. Ney
obrigado a· V.
U

MaranhãoEx.~:.

SR. RUY BACELAR_-

comoaração que

v.

Exz.

Muito

Quanto à
faz

en-r
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Governo Co-11or e ·o Go-

verno Sarney,

dizendO

Pres i dente Sarney:

cju·e-

o

era --OOFIZ-i nho

e que o Brasil virou _uma

casa

onde
todos mandavam·;- não -cabe
a mim defendê-1 o,
não
tenho
procuraç~o

do
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com _os seus oliQopólios e, sua ingratidão, O que está di:·quarid(:)-·isSõ.The toca, é_ ---mL.rito zendo o sr. Hélio cost? _em M'idi f-é rente do médio e"mprê·s-ár"i o, nas
Gera is?
S. Ex~ fez tanta

que· não "t'eirfl··a·g·rande imprensa 'força para a eleição do Presipa:r·cr -r;·car fustigando. os pri- dente Fernando Col 1 o r de Mell o

~me i

Pre!fídert'te- até

r o-s· têm a ·

--~::rran'de

sustentam_

i-mprensa

a

e,

na hora em c;ue mais

gran·cte sava,

ore c i ....

o. Presidente cruzt:ftJ- OS

Sarney. Isto cabe ao~ e·mínente
imp'=.'~nsa._De __ ~-Qorri:J.i:! qu~-- á
:=;:;i- braços. E um homem ingrato-..
e grande_ Senador:-- Rachid Salda-- tuaçao nao- e assim tao ru1m. Essa ê ma-is uma qual idade que
nha Derzi, ex-Lider do _Gover-no ···Rá ·poucos dias;---dando um apar- podemos adicjonar e· sua
yít:la.
do
Presidente Sarney "nes.:ta- ~t-e· a --um ··n us-rre Companheiro, ·
Casa.
Talei oüei: se fOfn'loS ·abrir' uma
Quanto ao fato- de que o Erajane-la, seja para a Argentina, sil não está mal,- acrédfto que
O
Sr.
Afonso
Sancho seja para os Estados Uni_dos, não deve estar mal para v. Ex~
--Permi-te-me v. Ex~ um aparte, ·sera- para a Frânça, ·seja Para e para· a:1guns
oLitros
pou_cos.
nobre Senador?
a Itália, _seja para o -cahadá, mas
os de-scamisado:s do_Presi-se -Formos-- aos maiores países, dente F-ernando- Collor de Me11o
O SR. R.UY BACELAR
Tem o a- encontraremos
.dificuldades tiãq pensam assim. o assalariapar te v.
Ex-".
nobre
se·nadõr tremenda-s.
A i nda ontem eu -es- do e o funci oná..r i ct_:púb-1 i co não
Afonso Sancho.
tava rendo·matéria
em ·que o pensam assim. Aqueles que ilão
~Fundo- Monetário Intérnaciór'ial
têm acesso à educação não- penrecomendava à Itália que, para s·am ass'fm. Aqueles· que não -têm
o Sr. Afonso Sancho- senador par!_i_ciPé!r:-_ ·da modificação eu- assistência à saúde não pensélm
Ruy Bacelar, ouvi
atentamente
rope1a. mudasse ·totalmente sua assim.' Aque1es que ·não- "têm-mov.
Ex>:~, inclusive as críticas
política.-- só-o seu déficit pú- ra-dia não-pe-nsam assim. Agol"a,
muito fortes_ que feZ ao Pr·e-si- --or;co é de 10% e_ a _iftf'lação 1%,
5% ou 10% dos maiS r-rccfs
dente sarney. Já o Senador Rae_stã--- a 1 ta. como nunca esteve. aue cada --vez ficam mais r i c·os.
ch1d Saldanha Derzi
tinha·- a -Não é só no ãrasíl, a situação estes
POdem estar agradecidOs
missão,
antes
do Senador Ney eStá difÍcil
em ·quase
todo ao Governo do Presidente FerMaranhão, de defender o Presi- .-Mundo.
ouem· disser que
não ilan-do Co1 1 o r de Mel 1 o.
dente _José .SarneY dos ~taoues
eStá __ difícil ·não _eStá falando
que v. Ex.t. l_he fez. Comentando 'ã -ve-rdade·-:--T-Põaé ficar
a i nda
sr. Pres-idente e sr·s. Senadoo seu discurso·. põpu·laridade é
iiiáfs- --di_fíc11·.
depêndendo do res. eu 'diz1a -que entre ·os
algo muito relativo.- ·o-uerr~·--en..;
éntenàimen-t'o. Se~hõOVêr um-_en- ernpr<esár-10s . a· sitüação do Goóe
trou no GoVernó, como o·Presitend!ménto _
geral.
podêrá vernO_ -do Pr-eside ti 'te Co 11 o r
não -ê -boa. Entre_ os as-.
dente. e tomciLL~ tod_as
aqLiêlaS: modificar-se; ·se não
houver, Mell o
providências
uma boa par-te -ficar--ã---mãfs difícil, porque o salar·iados~- não mais ·é preciso
não
compreendeu, -oUtra ---boa ·Pre-S'ideti'fe--·q-ue~--af
está
vai repetfr. No âmbito dos pol ítiparte
não aceitou ·e _-êontrã -a.-s -passar
tir"'Cb
anos. sua Exce- cos, sofreu 6"- G.overno --derrotas
quais outra boa parté
se "r'e.; -lénCia f61
e19:'ito pelo
võto em Vári~s votações legislativolta até hoje- não podem -ter popular e todos o resPeitamOs. vas, conf i Qurando um. crescente
popularidade. V. E"Xll apresenta
Ã
sftuãção_ é. eSta_.
Dificil e
i ndesei?~Vel - di_stanci amento
a
revista Veja. Eu
apresen:to -estã-énf toda parte. Nossa Mar- eritre o· Executivo· e _o Legislaculm_inahdo- com b p-edido
a Folha de S~ Paulo da
semana Qãf'ét Thatcher' ·
hossa
riãã, tivo,
passada.
em que se diz que o chamo-a
nossa porque gosto de demissão do Líder_ dei GoverPresidente não per'déO ainda
a dela -. a Sr-"
Margaret
That- no na Cámara, c nObre D.êputado
popularidade.
o
Plano,
sim,
cner
.Pai depOsta por causa da Renan ca-1 hei roS. Es:tão __ contimas
o
Presidente"mãntém ·-·_-_ihflação,__ da
recessão
e
do das
na carta demissionária a-estável
a sua popularidade. désémprego.·- Não houve outro cusações .. ·c_ç;-mpt'-oTn.eteQbra:!?
ao
Assim,
há uma dfferença de motivo. outros governos cairão Governo do Pres i d€!nt-é Fernando
Collor
de
M~l1o.Diz-o
õepUta·--pensamento.
Quanto a ter s1do dessa
maneira: __ 'SoLJ --daqueles
derrotado, o Presidente n.§.o o crue--ã'ir:"~da. crêem que, se tiver- do Renan Ca 1 hei'ros:
foi
em nada. Primeiro, porqúe ~môs--·--paEtênc-fa,
Se
tivermos
" ... A 1 i mentava o meu ensua
EXcelência
não
tinha compreensão e se colaborarmOs
sutiasmo com a_ certeza
de
candidato. Se -v.
Ex~: quer saa i nda poderemos ajeita r nosso
oue
o·
comahoante dessa
ber que candidatoS ele-itos têm Pals. porque este é um País de
a
simpatia do Prãsidente-~-c-o- r·fe::juézas·- incomensuráveis.
O
transformação jamais
ter i a
práticas
incompatíve-is cóm
mece a parqr do s~u estaçi9, -~ Bras·i_1 pode estar--pobre:hoje e
o -discur-so e_n_UI')ca _tr_anSigrande
6ah1a.
Alem
dela, ha ãíiiaflhã,
rico,- por-que tem rigfria
em momento algum· cóm
também o Rio Grande do
Norte,
quezas incomensuráveis.
Podeviolências con~ra a _QigniAcre, Pernambuco, Piauí, Santa -mos Oescoorir
a_quálquer modade_
rtaci
ona 1 . "
··
Catarina,
Distr·ito
Federal,
mer~to petróleo, qUe
nos pode
Goiás,
Tocantins;
e daí em manter independentes do mundo.
"Ei1ganei-me.
Ao longo do
diante. O Presidente não foi a TemOS aí
a nossa mineração,
tempo fui vendo Vossa Excenenhum palanque e 'não se ouviu que ·- até
_~ora
só
foi
1 é't'tc'ra
fi c ar
1 onge da so_dizer que um auxiliar imediato arf'2H'ihada. Temo-s-tãmbém-a nosciedade e dos
compromissos
do Presidente est.lvesse em pa.;. --sa- agroindústria,
que também
da campanha. "
lanque
fazendo campanha
em "está-se iniciando. Sou um honome do Pre_s f dente,
Em seu mem ot i mista. A 1 i ás, sou ot inome pessoal, creio qüe
todos
mista de --nascença.
É o que
sr. Pres i den·te {
r-s. Senado.;.
podem
fazer. Quem não fez fel
Qóstaria de dizer a V. Ex~
res, são pesadaS
-· :;t·a·s--· - pâ 1 a-.;..
porque
fa 1 to_u-l_he,
coragem.
Mesmo que o
Presidente -não
vr·as do Líder Rer:
CalheírõS';
quisesse, eu ;·r_'ia fazê-,-o: renunciaria e _me exoneraria dã
O SR. RUY BACE~AR - Agradeço
Realment:e.
a m1;1.
-~dádi3. qUeSSecret_ar__i __a_,
ou _ cofsa
qu'e- - o a V. Exa
o
aparte,
eminente tão da
COrrupção
ns"t'ftuc l dvalha. V. EX~ também mencionou Senador Afonso Sancho_.-nal,
tão r-ecrim_·
_'ja d~~de a
época dâ ·- campa,nhG. e 1 e f tora 1 ,
o caso dos ~mpreSários.
Realmente, Senador Ruy __B_acel_ar - e
Penso que o Presidente Collor retornaã. ·.cena/ i r·rom_RendO
falo de cátedra, -PorqUe sOu foi derrotado nessas eleições. aqúl e''âl i, dê:r'i'trõ-·ao
(3oVé'rf1ó
empresário - há empresáriOs e Se força não- fez, é bom que se ou
em personalidades ínt·imâ's
há empresários. Há empresários adicione uma nova qualidade ou do .. Palácio, -çons_porcando
_a
que não cumprem com o seu _de- mais
ou~ra
qualidade que o p_re~fé~d'í dà
' . j ~a'g~m
· de
ver, há empresários que e·stão- povo -não
tinha conheci menta:· austeridade.
-
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Em razão disso. já surge na
1mprensa- ouça bem, Sr.
Presidente, ouçam bem, Srs. Senadores --,
surge o neoloçi smo
"sarneyzação" .

dramática,

gação

do

presente. Os

do

que.

de forma

consubstancia a

passado

com

antigoS·

li-

.o

a 1 i adas

Presidente ·sarney

são os

mesmos que hoje apóiam Collor.
Os mesmos Deputados, ds mesmoS

Senadores, os mesmos

Partidos

que apoiavam-o Presidente

ney

apóiam

o

sar-

Presidente

Collor.

Por isso. Sr. Presidente, é o

futuro· que me preocupa.

Já estamos convivendo com uma
inflação oue rapidamente se

aproxima dos 20% ao mês, com
juros altos, com restrição de
vendas. com aumento do desemprego.
com inadimplência
e
concordata de várias empresas.
Pa~a
o governo.·o nó córdio
da questão continua sendo- e
somente sendo ---a inflação. E
o caso.de nos questionarmos· e
não temos outros problemas tão
ou mais graves que
_o
da
inflação?-· A má distribuição da
renda, por exemplo?
(Segundo
recente PNAD -.-PesquiSa Nacional por Amostra de Domicílios,
de
1981 a 1989. a metade mais
pobre da população teve a
sua
renda diminuída em·um terço;
os 5% mais r.icos enriqueceram
20%;
o 1% ainda mais-- rico aumentou sua renda em 30%).
As
péssimas condições da saúde, a
necessidade de revolucionar a
educação,
expandir __ o mercado
de trabalho, não seriam questões tão preocupantes quanto a
inflação?
--

Apesar da indispensável-base
técnico-econômica que a
solução dessas questões exige, ela
e, sobretudo,
obra politica.
Não poder·á concretizar-se sem
a conf i a.nça do- País, sem a cooperação dos políticos,
dos
sindicatos. enfim, sem o apoio
das principais correntes de
opinião.
Para sair deste quadro sombrio que o envolve, é
preciso
que o Presidente mude de ati~
tude, rompa o isolamento a que
se submeteu, articule-se, coloque em prática as palavras
usadas em seu último discurso
à
NaçãO:
"entendimento,
diálogo".
troque a arrogância
pela transigência,
pois
do
centrá r i o
nosso fut.uro será
uma marcha para o passado.
Era o que tinha a di.zer, Sr.
Presidente. (Muito_bem!)

O SR.

díscurs·a; - Sem
revi são
do
orador. )
. _ Sr.
Pr_es i dente,
Srs.
Senadores,
Ho i ri fc·i o do
século ;-~em- 1906,
um. eminente
pensador sergipano, que também
ocupou uma cadeira no c-ongress_o - Naci ena l,
Fausto Cardoso,dizia que os grandes homens,
pelas suas
idéias, tornam-se
cont_emporâneos "do futuro, _O itenta e
quatro anos depois,
Sr. Presidente, um outro sergi pano,· que
não ·· põdé, pe 1 as
suas 1déias, pela sua cultura,
peJa sua sensibilidade. pela
sua
inteligência,
também
tornar-se um contemporâneo do
futuro, ocup-ou ·uma· cadeira no·
Congresso Nac;onal, na Câmara
dos Oepotados e agora no Senado da Repúb 1 1 c a_.
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que jornal is"taSo do valor de
João Emilio Falcao dêem a real
dimensão àquilo que é meneio--~
nadO nesta Casa.
Não pretendia voltar ao assunto com tanta brevidade,
se
não me
tivesse deslocado do
Senado para uma visi~a ao meu
estado natal e lá, ao chegar,
ter-me deparado com a seguinte
manchete: "Assassinararn _quatro
crianças. Q menor
tinha oito
anos".

sã_o 140 menore-s, s__r .-~ P-reST;..
dente e Srs. Senado:-es. já as;:.·.sassinados_ es_te ano naq_uela
região, Na últ1ma semana.
aqui
estão as fotografias ~
quatro menores foram asSassinados
de
maneira
sádica.
Téril sido -Cahsativo, repetiti- cruel. Foram marcados_ na testa
vo e. no mais das
vezes.
i n- c·om uma cru~ para que o p1 stoconveni ente,
porque a·s suas leiro não errasse o tiro.- Ati_idé;as .. em não sendo projet·a-- raram no abdómen e lhes deram
das mu1to além do momento em um tiro de misericórdia na
que vivemos. do
instante ~oe testa.
cada dia um de nós está vivenõ sr. Ju1z de Dir-eifO, ·antig9
do, não se pode almejar um dia
ser olhadc e v_isto com a g~a-n Vu i z de Menores, Jose R i v a 1 d_o
deza que Faus_:to Cardoso quis dos Santos. ao fazer essa deenquadrar e definir os grandes núncia, disse ·que seis menores
homens.
iam ser mortos. Dois Conseguiram_fugir,. pulando b m.uro ·e
Sr. Pres i C!ente, temos a espe- ficaram Sob __a guarda da Fe.bem.
"Febe_m
rança de que, falando do pre- Sabem o que aconteceu?
por Quatro Homens
sente,
dluturnamente, repeti- Invadida
t1vamente, possamos preparar o Fortemente .Armaaos" . . Foram à
camjnho de um futuro melhor Febem para -liquidar os outros
para o nosso Pais.
dois menores que sabiam quem
eram os c~im.inosos.
Há- menos de uma semana, ocuEste não_ é
l;lm problema de
pamos a
tribuna "desta Casa
problema do
para fa 1 ar do prob·fema do me- Sergi_pe, não; _ e
nor, da gravidez da menor,
do Brasil inteir_o.
menor abandonado. Dez di as a-Vo1.to eu no domin9o e:---,rlo- ~-
pós. ti vemos a grata surpresa
ae merecer de Voão "Emfl i o Fal- vião,
pego
um
jornal
de
cão, jornalista bem conhecido Recife.
Está aqui:
"Recife é
nesta Casa, citação em um ar- a ·segúnda _Cfdàde _que Mais Mata
tigo,
cujo . título_ é
·a Menores". __ f:_ ... \.Jm artigo ampTo.
seguinte:
"Cada um faz o que Per:-nátnbuco s.obrepuj a o meu espode~.
Diz o jornalista:
tado,
e, "de maneira geral, os
es~adqs brasilelros, já que
é
"o· fi sJ 61 O!;;! i smo po1 it i co. o~--~~g_undo ·nõ número de assasos n~fuo~os -~friisteriais é sinatos de menores carentes e
as exibições atléticas do abandonados.
Presidente
__ da
Repúb1 ica
prendem as atenções gerais.
A OAB diz:Natural, pois, que o Gover- "Tenno-- doSsíê e_vou deno
não se preocupe muito
nunciar os membros
grupo
com os índices sacieis, mas
de extermínio. A Drb Angésempre há os que o fazem,
como, por exemplo, Francis1 i c_a Resende está 1 fl!Yantanoco Ro T1 emberg, _que
tem o
do
esses dados.
Menores
confirmam envolv-imento de
mau hábito de abOrdar as-q~atrd
poli~fáls.
A-AssosuntOs
inconvenientes.
A
ciação doS Policiais afjrma
sorte é que seus discursos
que o governador agfu arbinão chegam às festas de
trariamente, porque mandou
a·nfversários nem aos resdetê-los_ e um dos criminotaurantes da moda e, por
-sos
já -con_f.essou o crime,
i ss·o. ficam quase i nédi_tos.
quer
di_zer,
e 1e
_agiu
Alguns nem atingem A Voz do
acertadamente."
·Bras i 1."

ao

Não

era preciso que o meu e-

PRESIDENTE (Pompeu de minente amigo dissesse a coisa

ora,
Sr, ~ Pies i dente. e .Srs _
senado~es,
quem se defronta
com um quad~o desta gravidade

Sousa)- Concedo- a· palavra- ao tão bem dita assim, porque sei
nobre
SenadOr
FrãnCTs·ca que·é realmente uma verdade é evidente que não pode se~
Rollemberg·. --que ·não se pode negar. No en- da~ueles cujas fdéias, segundo
tanto;-c-é preciso,
Sr.
Presi- Fausto_Cardoso, por tão avanO SR. FRANCISCO ROLLEMBERG dente e Srs. Senadores, que çadas e tão evoluidasy o tor-·(sE.
Pronuncia o seguinte essas coisas sejam ditas,
contemporâneo
do
e __ nari am
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futuro,

Eu

sou_ um homem con-

temporâneo .do meu. presente "e

tenho

que fa 1 ar do dj a.-a--:di a,

ca 1 çando e fazendo es_se

nho para o futuro,

cami-

Daí por que, Sr. Presidente,
a preocupação em trazer.
como
preâmbulo a este pronunciamento,
as denúncias que estáo
aqui
para serem vistas e exa_-

minadas por quem o desejar.
Não é o quadro sergipano, não
é o quadro nordes t _i no;
é o

quadro br::as i 1 e iro. o·.,quado do
Bras i 1,
cuja
sociedade
está

doente,

pobre,

o quadro de um Brasil

o quadro d_e

um

Bras i 1

que não tem um programa soei. a 1

efet i vo_,

o quadro de .um

Br~s ~

1

recentemente,
e especialiSta em Aid.s, e ele nos
contav_a o que era p progressão
dessa_ virQs.e n.o Brasi.l, nes.te
instante_. E o_ menor abandor:"~a
do, menino ou menina, que tem
uma iniCiação _sexuqJ_, homo ou
heterossexva r. aos 9 e 1 O anos
de idade-. -que--depois Se dedica
ao _tó>;: i Co_, otatuá_-se, a_ssa 1 ta,
fnterna-se. torna-se cr_i mi nos o, mata pãra vlver e morre
por vi ver contami_TJ_í~.do
pel_a
Aids e pe}_a misér_ia. A-companhando-esta realidade tão af 1 i ti v a, a· i mpi-ensa esc r i ta
relata também o índice alar-'
mante de próstftuição.
Conversáva~os.

êOrií u_ru~~:ePiâemiolog·rsta

ID
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Realmente, é impossível com··
preeMder ou aceitªr a qegueira
desses daOos _g_r i j.çmtes, pato-_
lógicos, a que o Brasil se ex~
põe no fim do _século.
Espelhantes . de uma-_"'" si tu,;;ção
socialmente pa~ológica creiQ
que o sejam os altjssiroos íodí ces de_ prostituição. i nfani; i 1
nos ~stados do._Rfq"de,Vaneirq,
São Paulo, Pe~nambuco,
Amazonas e Pará, onde_a expec~ativa
de vida.dessaa_jovens ~ de, -no
máximo 20.anos, segundo o Centro B_.r:asileiro para a Infãnc1~
e Adolescênc1a,
assim como o
fato de que cada três eotre
dez mulheres tiras i leiras com
menos de 20_ anos já ~enh~m
t.ido seu _primeiro filho. As-::
sím, na abertura do. fórum ·ae·
debates promovido pelo C6Ib,
em_25-19-90, Marja de Fátímá
eorges informou que_ o Bras i 1
apr_esenta yma mécU_a çle 3 __ milhões de aoolesce_ntes grávidas
na::'! çonç;íiçõe$ __ IT)Çiis .. P.C~c~rtas
poss1veis. cerca de 50D mil
meninas com_menos_de 12 anos
vi vendo. vma __ grost i tu i Ção __ ãgress_i_va e_cE!-rça ç;íe .200_ mil
men1nos ç!g ryg ~esas~istidQS
e, natuca1ment~.
entregues· a
ai içi?tc;l"ores
d_e jo\leD§ pa.r;;LQ
co~é~çiq~d~ drogas, de prosti~
tL,nçao,
em ___ suma.
par-a a
de 1 i nqüátic-i ~ de forma gera 1 .

SrS. Senadóre~. s~ entre esque não tem um ~rograma sequer
prostítu~as,
de estímulo
a
paternidade ses marg1nais
crimi·n-osos· êm geral
responsável, cuja ca_rência e-_ drogados.
par·tur i entes
ducacl ena 1 é_ uma
das
ma i ores - encóntr_amos as
~xtr_ém·amente- jovens,_ énfr:-ent~_.:
do mundo.
mos _o _fa_to õ_e __ que -~e forma __Ll_m
Que tudo isso ocorra. mas que cí r cu 1 q_ e.ntre os ma_r:g i na is e
não si gamos destr_u .indo e ma- doe'ntes de hoje e os margi_naís
tando, como bem disse Roberto e doentes de . amanhã.
Oimenstein no seu livro "A
imp·rSss1Vé"l esperar que cr.iánGuerra dos Men,nos": "matando
as cr 1 anç_as ql,le produz_i mos e ças geradas, nasctdaS s ctfaque nós mesmos_ abandonamos nas Qa_s em condições tão nefastas
sEdarri 'adult-os nornlaf_s. A_lém
ruas do Bras i 1 ".
deSSeS: __p_artos jovens, sem cuiSr.
Presidente, depa-ramos a- dado algum, que dilatam eXtretualmente com um qu9dro_ bas- mamente o nosso já dramático
de
I]Jqrtçfl idade
tante negro a espelhar a si- quadro ·
tuação de toda a população de infªnt__j 1_.
menores do nosso País. Não nos
Srs. senadores~ para náo morÉm conseqoência
Oa situação rgrem d~ fome,
esses jovens
podemos preocuoar com eles meramente num tom paternalista desses tantos jovens em situa-:- -brasileiros tqdos.se expõem a
ç~o
vivencjal
tão
negativa,
de protetores à distâ~cia. 0~
serem explorados de tod~S as
vemos _ajudé:-los _ÇQm ações, en- nos mesmq_s___apresentamos nosso formas._ Parq não morrerem OE!à · - Comfssão f'ome, eles eocaram a !J19r:"1:~.
caminhando
tais
menores r·elatórfo _
prob-1 emát i cos hoje como a --po- TempOrária do Código ôe Meno- como-n_os relata Ali ta Kü.chler,
res,
pretendehdo cqmbater a do pepartamento. __de E_studos ç:lo
pulação adulta de amanhã.
, gravida de dd estado de ,abaryçjo":"- Ceo:tro. srasileJco -para a ~n
no
dos
menores
em no_ssa_ fânc i a e Ado 1 escêncí a . e. está
sociedade.
registrado em O Globo de 26o jornal O Globo, em 30 de
10-90. AU ta _conta ?I_ história
outubro do corrente ano, apreEm contrapartida,
Vemos es- de uma menina de 1_3 anos_ de
senta espantoso fndice de na- tampada em ór~ãos da imprensa idade, que _d~u entrada num
talidade proveniente de mães escrita tambem, a denúncia.- de hospital de Marabá_ (Pará}, já
de
faixa etária entre 15 e 1_9 que o índic€ de viólêncía te- ~m coma, com as roupas _rasga~
anos. Isto,
1i
ontern.
só é ria
aumentado sensivelmente das e .o corpo todo di I ?lcers.do,
vi~to no Brasil e na Africa .. E noS primeiros tempOs posterioEsta menina teria mantido re:
a Africa lamenta que as suas res à vigência do E.statuto da laçõas sexuais com mais de
menores estejam engravidando Cri,ança e do Adol ascente ..
_t.r;jnta .. homens.
num só_ dia.
nessas idades, porque
elas
Comp1etamente desfigurada, Com
deixam a escola, não aprendem,
AS- estatísticas estão mos- hemorragias internas, ela mortornam-se mão-de-obra desqua- trando que a violénci_a. aumen- ria quatro dias depois de dar
lificada e perdem até a sua tou·,
mas o que acabamos de entrada no hospital
cidadania com essa maternidade mostrar aqui,_ sobre o assassisem
uma
paternidade nato de menores, vem de mui to _.~m meu .. Estado çle Sergipe, __ a
responsável, aos jQ e aos 12 antes da aprovação_do Estatuto ação de grupos de _exter~ínio
anos de idade.
da C r i ança e do AdoJ.escente. Qanha a pr_imeira página dos
Já é uma prática de certa for- Jornais. Quatro menores , fo~9ro
Todos os anos, 2,5 milhões de ma corriqueira nas nossas mai-- execut~dos
com reguinte de
j ov_ens entre i 5 e 19 anos,_ que Ores cidades._
perversidade: _,c;ada um com um
vivem nas três Américas, têm
tiro- -na· te·sta e outro__ no
um bebê. Um quarto deles
Exàtame'nte baseados em tQdas ã.bdômem.
mais precisamente, 601 _mil - essas rea 1 i dad.es soei a is. __ que
nascem no Brasil.
continuam·: gr í tando aos ·nossos
olhos, e certamente se dilatam
Não se pense que este é um
Acompanhando esta realidade nos últimos tempos, compreentão aflitiva, a
imprensa es- demos -a contundência que o problema restrito a. Sergipe.
crita relata t?mbém índ1ceS jornalista~João Em1!fo ~~leão, Acontece em- tod6·o Nordeste,
alarmantes da proStituição de cuja Citaçao foi o 1ntro1to Po em todo._o Brasil.
jovens menores, que estao tam- nosso pronunciamento, e colo~
o
Sr.
Nelson
Wedekin bém envo 1 v i dos em todo um c.om- cou nd seu artigo no ~ornal do
plexo de drogas e criminalida- Brasil, que ter1amos arrolado Permite-me V, Ex~ um aparte,
·· Senadõr·' · FrancisCo
de, questão essa que atinge a dados capazes de derrubar go- nobre
Ro 1. 1emberg?
_ambos os sexos.
vernos em out~as nações.
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O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -

:am muita honra,
son WedeK i n .-

Senãdor

Nel-

O Sr. Nelson Wedekin- Senador Francisco Rollemberg,
V.

w

O SR. FRAN.C!SCO ROLLEMBEim

Em.i nent_e_ Seha·dOr,

a-"gradeç·o

Novembro de 1990

a

Y- .--~Ex..a o aparte. Venho à tri-

b_una neste instante, com _esta
denúncia,
_na es'ierança de que
aqu_i 1 o gue V_. Ex
tão b_em definiu nao_ocorra: que as autor idades
a_bram __ os
o 1 hos
e
voltem-se para
ess_e
sistema
ec:onômi co- nosso. "treo 1 i bera 1 •
que --está provad_o não_ ser mais
do nosso tempo, e sim coisa do
passado;
que se voltem para a
educa_ção
bras 11 eJ r a;
que
se
vol_tem
para o menor brasileiro, o h_omem do t_uturo do Brasi 1, -e não__ permitam_ que essas
co1sas_ co.r:t:Unuem a___ ocorrer.

Ex~ _traça
um retrato trágico
da rea_l_l dade __ soci a 1
no
nosso
Pafs e, de modo particularizado. em relação__ aos__me_nores carente_s__ e abandonados, essa .1 egi ão de
c.r.i anças
_bras i 1 efras
que_ v_tvem à __ marQem da civilização. os
ma~g,na1s
sociais,
ouand_o ___ se ou 1 ser_ o 1 h ar __ por urn
lado até otimista, ou simplesmente_ marQ!nais do- crime. Tenho pera m1 m que
todas
es_sas
Temos
Estatuto
da C r i ança e
cr J anças_,
todos esses menores
Adolescente
da
melhor
carentes e abandonados,
todas do
qual
idade.
Vamos
agilizá-lo,
essas
vítima_s __ dos
gru-Pos de
vamos
transformá-1
o
na
const
iextermínio. todas _essas crlando
menor_ brasileiro,
ças que enveredam pelo caminho tu;çâo
do crime são os fi lhos- de- urn -vamos fazer __ co·m que a ·s-ocj edamooelo económico cruel. E esta de brasileira v1va aquele EsGoverno.
por
é a crítica central que vinha- t_atL'to. e que o
dê a sua cota, a
mos fazendo ao Governo Collor. seu -turno,
para
que
Não há. em todas as
ações
de sua- c_ontribuiç.ã_o,
,; l_rar
da morte e da
Gc~erno
Colior,
nenhum gesto possamos
misér_ia
e
do
sofrimento
·esses
prat1co, concreto. para a
meque no __ Brasil inteiro,
lho~ia
da
s-ituação
de Vida_. jovens
para dar encaminhamento,
pelo ta 1 vez cons 1 der ades· excede_ntes
populaciona_is
mal-amados, mc1
menos
razoável.
â construçSo
não
deseJa..;
do_ futuro_ desses .rr.1 1 hares
de queridos. fi'lhos
pequenos irmãos _nossos, de_sses do.s .. _-fi 1 Flõ-5 qu-e-- ·não podem ser
mantidos,
sendo
simplesmente
milhares. de mel')_ores carentes e
da
mane1ra
mais
abandonados,
E um modelo eco- el1minados
ma1s
miserável,
nômlco
qu~
concentra
renda. 'traumá'Cica,
d'b l brosa,
COtflb. esta que
como_V. Ex~ tão bem registrou; mais
é um_ rnodelo- económico que-des- estamos venda·; no momento -atual,
no.
Brasj
]_,_
nacional1za
a nossa economia,
que não pr1vi iegia a educação,
O Sr. Ronan Tito - Perml'te-me
não privj legia uma po1ítica de
geração de empregos c E a i dé1 a V. Ex~ um aparte?
falsa
do_ neol iber.a_llsmo, uma
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
doutrina económica já
auperada,
histor1camente, no século Concedo__ a 1j_ •. E?<~ o aparte.
passado. é
a afirmação e a·
confirmação _de _ um moo e 1 o que
O Sr. Ronan Tito - Nobre SeR.-o 1 1 emberg,
exclui as maiorias da
popula- nad_or _ f:.ranc isco
até um_ pouco__ agressivo ao
ção, _ um
modelo económ i co que fui
Ex~.
mas
exclui exatamente _os
descami- pedi~ o aparte a v.
sados~
e,
p;or
do que isso, ~JZ __ questãc de pedi-lo justaexclu1 pelo menos os
adultos, mente nest_e momento_, no momenJé
condena
por antecipaçã_o à to_--!;m que V. Ex.a falava sobre
marginal1dade soc1aT- _ou_ à mar- o Estatut9 da Criança e do
Aporque i:sse Est.;iglnal idade_ crimina_l esses mi- dol~scente,
de
lhões oe _pequenos
braslleiros tut_q J?arece f1lho sern pai,
que lá no seu E.stado do S-ergi- geraçao espontânea._ Tet"'ho v ispe, ou lá
no
meu
Estado
de to as televisões e os_-~Jornals
Santa
Catarina,
supostamente tecerem loas ~xtraordinarias a
equi 1 i brado, formam hoje
esse esse projeto, mas ninguém diz
contingente
de
margina i_s ·quem foi o seu autor, quem foi
social_s.
Cump-rimento V.
ExJ:. s~u Relator no Senado Federal,
pela
qualidade do seU diScur- a~_-pessoas que verdadeiramente
um
so. pela qualidade da sua
de- traba 1 haram. Q_uero prestar
neste instante sonúnc_ia,
pela vertical1dade da depoimento
como
sua voz_, -quando
1 evanta
este brE- 6- traba 1 ho de V. Ex .a
assunto.
e. não- apenas
hoje Relalór
daó~el~ projeto: que,
Ex~,
como em outras ~casiões,
pela quando fo_í__ entregue a_ V.
poderia-ser chamado de
sensibilidade
que
V. Ex~ tem sequer
em r e 1 ação às c·r i anças
bras i- proj etc-~ "era um boneco" ,
era
1 e i r as.
sobretudo as carentes um projeto __ de projeto, e V.
e abandonadas. Tenho também ã E:xl. 1 he __ deu
cor
e _forma. _ O
convicção de que o modo co_mo o . trabaLho __ Qrimora·so Que v, EX.il
atua1 Governo se
comporta,
o fez. como Relator dess_e
Estamodo como ~-atua).Governo contuto,
é
uma con.tribuição que
duz a economia, vai 1 eyar ape- só SenadQr:-~_s cta estatura de V.
nas
à agudização·, ao agrava- Exa poderiam prestar. · A i mmento ctessa s1tuação,
que
já prensa, até hoje,
taJvez _não
em
si
é tão trágica e tao tenha ti do tempo de estampar,
perversa._
mas eu gostaria de reQistrá-lo
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rros
Anais,_
para -que nós, no
tuturo, sa1bamos que -desse Estatuto da ·criança e dd Adolescente- tão elogiado, inclusive
pelo
Departamento
da ONU
que cuida da criança,
a
Unicef, que chegou- a condecorar ·a
Congresso Na c i ena 1 pela
i niciativa, saibamos que, V. Ex~,
sem-dúvida nenhuma, foi um dos
mais
i mportant·es- auto_res
ou
cei--autor. -Esse
extraor-dinário
projeto
é motivo de __orgulho
deste Congresso Nacional e orgulho
também de toda a nossa
legislatura.
Já houve
quem
dissesse
que es_se é o 1Jr"ojet·o
mais importante depois da
As~
sembléia
Nacionai
Constituinte. V. Ex~
Lem
uma
parce 1 a
enorme d_e responsab i1 idade no projeto. Parabéns·
a
V.
Ex~. quando fala da crtan~
ç2, quando fala do adolescen~
te,
pois fa 1 a com autort da de.
Era apenas para registrar
nos
Anais
essa
contribuição
extraord1nár12 que v. Ex~
deu
ao
Estatuto
da
Criança e do
Adolescente.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Senador .Ronan T 1 to. agradeço a
V. Ex~. não soménte pelo aparte como peia confiança que
V.
Ex>:. depositou neste seu Companhefro·;- para que ele
fosse
o
Relator,
no senado, do Código
de Menores.
Sabe
V.
Ex~
do cu1dado, da
atenção
que
aquela
com1ssão
deu
aó projeto que V. Ex~ é_ o
autor.
Coube--me- a
honra
de
relatã-lo.
E possível que eu
não
tivesse
feito
o
melhor
projeto.
Tanto
não
foi. que
mereceu algumas emendas na Câmara
dos Deputados. Mas tenhc
a certeza de que aqueie foi
o
melhor
que-este Senador poderia ter feito. Tenho a
sensação de eSta~ com a consci-ência
tranqüi 1 a_ do_ dever
cumpri dO.
Se __ não
eStá_ mel hor_,____ é_ porque
faltaram VirtudeS
ao· Relatorpara
fazé-lo,
mas
o que foi
fe1to fo1 o· melhor que eu
po~
deri·a ter feito.
com
cont-.~ci.mento . de. qua·oro~
como esse,, que se desenham todoS
os
dias .. ao::. milhares em
nosso País. nossa- atl;.laç~9 c_om'?Sena_do_res
_da
Repub 1 ,_ ca
__e
determ1nan~e.
Qualquer
açao
que
pretênda beneficiar .estas
vítimas de exploração crimi_no-:sa
deve considerar, tentar a-_
t1ngi r as- raizes do
problema·.
Se não atentarmos_ para a base,
para os motivos d_a _exi$tência
desses
p-roblemas.
tudo o ou~
fizermos não passará _de
desperdício
de_ tempo, _de Çãp-; t,a_l __
de
esforç_QJ -s-em
resultado.
algum.
Se_ empre~ndermos
uma
luta con:tra essa_ s-i,tuaç;áo,_, obrigatoriamente.
ela deVe ter
resultados efetivos.

e

Piara tanto.· te.mos que mobi 1 izar todas as forcas políticas,
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Princ.ipalmente a e1as um aprendizado de Vlda.
Protágoras já _dizi:a: "O nomeril
qu·e
contar
a- medi da
d_e
··todaS
as
com decisõ_es _corajosas dos di'":' é
rigentes do Pafs que possam coisas". --Ele é-o maior patriinverter a ordem desse círculO mônio_de ·uma Naçáo e o promo-

nosso_ Estado e o trabalho que
vem sendo feito· pelos membros-·
daquela
entidade, compos~a de
médicos, psi çó 1ogos_,
s.oc__i_ó 1 ogos, ·enfim, toda gama de protor
de_
seu
d_esenvolvimento._
V1Closo_, onde
a
pr_ecarie.oade
fissionais que podem ajud~r no
de renda é a força motora mais Por isso. -é- imp_rescindível que sentido de_ uma recuperação, de
v1síve1. apesar de não_ ser a se lhe_ ofereçam, a Partir da um apoi o-'_e-- proteçã_o ~à" --criança
própria, em esséncia. Precisa- infância, a~- ç:onçl) ções _pr9pf":'".. e ao ado 1 escente no_ Estad_o do
ao
desabrochar
de su_as Rio de Janeiro. Parabeni-zo V.
mos também contar c_om o apoio c i as
e ação da comunidade _na so_l u- apt1dões ffs1cas_ e mentais, ExA
pelo
brilhante
cbmo a l i_menta~:;ãt:l adequa- pronunciamento. V. Ex~ traz aó
ção _desse problema. que é r-es~ tais
da,_
.s.aVde
e_
educação.
.
__
_
nosso Cohbecimento ·um fato- exponsabi l i_dade de t_odos.
tremamente grave. Não ad_ianta
Senhores. esse c í rclfl o v i el-o-:_ A1.Já5, ~se binómio, educação ficarinciS "àcfuí. ape'nas ná fase·
so existe agora. hoje.
E on- e saúde,_ embora ind i_spensáve 1 do di s_curso. Apesar de cont.arpr_oj etar . um povo
no mos
com o Estatut.o__da Criança
tem. como to1?
Devemos consi- para
internaciona.l,
nem e do_ .. Ado 1 escente.
derar o_ fat.o de que a ex i st_ên- cenár~_o
temos,
na
cta
desses jovens marg1nais é semPre . é bem compreendi do' pe- re·a 1 i aade. como o _faz· V. Ex.;:; de
pragmáticas
e a 1 ertar, defendendo as_ c r i an'pe~feitamente evitável, a par- 1 as __ .mentes
tir
da premissa de que nossas lme_diatista_s._ . ..E.le:s não_ trazem ças
de
rua,
defendenao _as
ações nã_o atinjam só o momento re_svl__tados 1me_diatos. não. s~o crianças desassistidas de nospresente. Por que permltir que capazes_ de·- reverter lucros a so
Pais.
Meus parabéns a v.
Senaoor
F-r·aliC1 scO
esse quadro crimí noso se _ava- cur_to prazo_, não_ se prestam . a Ex.z:. nobre
retór1cas. que ou- Rol 1 ember-g v. EX;;. pode contar
lume. oe ge:--açãc para geração? empo1gações
tro~ feitos aparentemente mais
com o apo 1 o deste seu Colega,--rio sentido de revertermos esse
Considerando
impossível per- concr_etos_ poaem permiti r.
mitlr que esse_quadro criminoquadro que, nb Rio de JaneirO,
Gosta~-iamo~ aqui
de
relem~~ como já citou v. Ex~. é_ agraso conTinue intoxicando nosso
o_, que
vado pela eStatística, que f5"0"/.,
Pais. de
geração a
geração, br·ar, sr; ·pr_eS1den"te.
o_s - japoneses ao r e" das
cr1ançaS de rua estão· inacarretando
1 esões __cada
vez fizeram
construírem
o
s_eu
pa_fs.
maiores, devemos relevar -a imfestadas pela
AIOs;
60% aas
port.ãncia
do' elemento tempo. reàrguendO-o oas Cl t1z_as da Se- c r i ant;as- do R i o de Jane i r-o são
ao·es<;~r
Os sofredores São_as crianças. gunda Guerra Mundial.
pOrtadoras de AIOs! Não podeos
explorados são_ ·os_ j avens. dª' a_us~nci a __ _ou e::::z.ssez dE! re- mOs
fechar os olh-os diante da
mas
os_
exp 1 oradores
__ são cur-só"s~_materiais. Seus g-over- gravidade desse Quadro soCial
porém,
investiram na que
adultos. E c que sãc, em idade nant.es,
se apresenta
em nosso.
na _pes- Pais_ Mais uma vez, paraoéns a
cronólôgica,
os aliciadores. sãúde e na- educelção,
c.lentífica e tecno-lógi- V,- -Ext, pelo -assunto. que traz
se não adu 1 tos? Por i.sso, _como quis_a
sobretudo no
trabalho,
medida
de alivio
imedia:o, ca,
hojeàbaila.
_
.
precisamos
1 utar _contra essa garant indo-1 hes boas condições__
o SR. FRANCISCO ROLLEMBERG _.
exploração
das
cr:-_i anças
e de vida e um lugar de de~taque
jovens.
E,
c_omo me·o i da rea 1- no mundo desenvolvi do. Busca- Em1 nente SenàdO"r- Jami 1 ·Ha--:-cfddd:,
mente ef; caz, atuant.e_ _a
.l.ongo r·am e 1 es promóver _ O _desenvo 1- o
depoimento~ de v. Ex~ só po~
enr i"ouecer
prazo,_ cumpre trat.ar da edu_ca- v1mento econõm_ico sem descu- dé-, ·evJtrentemetit-Ef.
ção desses jovens que poderão ra r, contudo, dO_ beri-r-es ta r- de este
p-ro_nuncTam~nto. .
Trago
para est.a casa· a . denúncia· de
ser
adultos consc1entes e sa- seu_povo.
um
critnf:.!_porviolência,
o-do
dtos,
_o_u adultos -criminosos
ali c i adores
de mais menore.s.
O Sr. Jam11 · Haddad - Permi "te- menor=. de ·oi.to. anos
morto com
Ensinando, tratando
cultura 1- me V. Ex I: um apa'rte?
· um ti r o. na tes·ta. ·abraçado nas
pernas. -d_o--crimlnoso,
pectindomente desses jovens, estaremos
constru;ndo uma Nação_ onde os O SR. FRANCISCO ROL.L.EMBERG 1he -que~ . ·não ·o matasse. Mesmo
Direitos
Humanos
sejam Ouço V. Ex".E. com mu1ta-h0r1ra.
asS"irri, ·o Cr-fmi nos6 -o executa-.
respe i tactos,
porque e1e sab·;a dema·is de sua
O Sr. ·Jcimll H3ddad - Nobre vida perverssa_. ·
Al,as,
o___ r<=>·peito aos Dire1_- Senaoo~. estava ovVindo atentos Humanos, Gs próprlOS 0~~ ~amente o Pronur.Ciamento de v.
-v.
Ex~ faz também uma d.enún-_
reitos Humanls. têm suas r~1-_ Ex.z: Hª cerca de
15 dias
fui
cia da maior gravidade: o asconvidad_o a comparecer $. Asso- sassinato ·soci_al,
zes na educac§o, na
co_nv~v~~
porque 60%
ela educaaor~. ~emplos h1sto~ ciação·er~si 1eira de Assistênde menores
con_tami.nados por
ricos
demonstram
claramente cia â Infância e ão Adolescen- AIOS na_da rna is é do- que um -asn6 Rio· --de sassinato social
que a _esco·l a é capaz de t ran~-: -te. que se fundoU
da_ cria_nç:a
formar v1d<;!S, dê mudar .. radl,"; Yaneiro,
presidida por um pe- a_~andonad~_._ bras 1 1e i r a ..
renome
no
calmente os rumos de povo5. E~ diatra~ ·de grande
para que este ObJe_tivo_de
mu- no~s_o
Estado.
Dr. Laura car__Agradeço a
V.
Ex;:. o apo1 o
·cr1efeoa
-clínica
dança
de
rumos
de v1da seja nelro,
alcançado,
é necessário cue Pediátri_ca do· Hospital Souza Que_ V. __Ex..a continue sempre alerta e atento, para que, junum f_i_lme
que
nos
empenhemos em des_envo 1 v.~.r; Aguiar. Lá, vi
~-os, !:?Ossamos denunciar sempre
programas de ens1no req_1 istas, mostrava fraturas de crânio de
a
Naçao_ Ja tos como esse, -e 1 econcretos
e renovadores. Nos-- mene>res' que i maduras' - assass i"Senhor
P-reSi'denie da
sas esco-l as não devem só pre.- natos, uma série d-e violências var ao
Repúbi ica hotíc1as como essas
para;
i nfQrmat i vamente essas inacreditáveis cometidas
cond_esagradávei
s
--~
impertinentes'
c r i anças. E detérm fnante ·que o tra cr lanças no EStádô do R 1 o_
como bem· diz_· João Emílio Fal:..
aluno desenvolva ali uma con~ de Janeiro. V.
Ex~_ traz,
no
di:.:
ciência de vid~Para
tanto, seu pronunciamento,
um fato cão~· mas- gue Prec:rsàtn
além da presença em maior nú- dramático ocorrido
expOstas, mostradas. Não
no
seu tas,
mer-o de horas do aluno na
es- EStado-:
podemos
usar
um
veu,
um
panõ
o"-'as·s,assinato; a san-:cola é necessári~ a muda~ça da gue
frio,
de
crianças esc~ro, um biombo, ou qualquer
prática pedagógica.
Urge que 1 naefesas.
se
Até propus ao Dr, . outra coisa, para que não
toda
a programação do ensino Lauro Carneiro q~e compareces~ saiba
que
neste País
tão
púb1 i co seja
re-estruturada, se
fprmi
dável,
•do
verde
e
amare-a uma das reuniões da Co-repensada.
Urge que ate~damos m; ssao de Assuntos
Soei a is lo, há também o negro .. E "o nede fato a
todas
as _cr1anças para mostrar, na realidade, a gro, neste-instante, é a guerbrasil_eiras
e que seja levado profundldade do problema
no ra dos_meninos, é o __ morticínio
$"OC1ais

económicas.

e
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Quinta-feira 29
dos

pela

nossos

jovens,

v1olênc1a,

indiferença socJal

o

crime

o crime pela

Lamentavelmente ~ é forçoso
reconhecer. - os benefici os do
progresso
não
atingiram a
grande maioria da população

brasileira.

Visando ao progresso de_ nosso
Pais. progresso cul~urãl e,
conseqüentemente.
econômico,
lembremo-nos das

Presidente

. palavras _ do

da Da1mler-Benz, a

empresa detentora de maior ca-pital
da Alemanha, o Sr. Ed-

zard Reuter, que afirma ser
necessário o investfmento-financeiro na educação.-pois que
o trabalhador preparado_é mil_
vezes mais produtor-do que o
escravo -·escravos, como o são
os
trabalhadorea
incu1Los.
Clespreparados,
dependent.es ..do
empregador, ou mesmo os subempregados do Brasil.
Foi portant~
Sr-. ~cesidente,
nosso propós~to. abo;dar nesta
tarde alguns problemas cruciais relatlvos_.a integrfdaae, à
CJdadania e ao futuro do menor
em nosso País~
tais como: oalarman:te índice de m'ortal id_ade 1 nfar.t i 1 , a di ssemi n!!lçâo
crescente_ da prostitui ç~o, o
alastramento de doenças venéreas, _a elevada ocor-rênc-1a de
partos, a ·prática abus1va do
aborto-.

Tud.o .. tsso reflete que b PaíS
está sociElmente enfermo.
Tudo isso_ re_trata.-. -de forma
crua, que os_ direitos dos menores garant1dos pela Constituição e. pelo- Estç:~t._Lrto
da
Criança e do Adoles~ente são
ainda ignorados em alta escala
no Brasil .
Tudo isso comproya por que
nossos indicadores sOCiais são
semelhantes
aos dos pafses
mais pobre.s do mUndo.
Nós todos que estamos neste
Congresso participamos da elaboração da _constituição··e procuramos,
segundo
convicções
até opostas, dar um cunho essencialmente humanitário
ao
conjunto dos prece t tos. _ . ~as
nossa i ntençã·o de garant, r,
nesse texto, que a justiça so--·
c-ial se estabelecesse, não foi
e não é suficiente.
A _1 uta que temos_ pe 1 ã fr-ente
é de longa C1urãção~- Temos que
permanecer atentos para e~~gir
oue se cumpram as -determ1naç5es da Carta, de moao que o-.
portunidades de trabalho digno
sejam oferecidas aos- adultos,
que ingreSso e permanência nas
escolas se tornem acessíveis
às crianças, que o _direito a
uma habitação segura_seja estendido a todas as famílias.

Uma
prime i r a
oportun·; da de
para ta 1 emp·r-eend i menta ocorreu com a revisão da proposta
orçamentária.
-TfVem-oS- ocasião de examinála, de c_or.c:_igir distorções e
de encaminhar os recursos para
as áreas onde realmente os
problemas sociais pudessem_ ser
atacados na base.
Envolvidos,
como eStamos, porém, ·-com out-ros aspectos na nossa v i da
política,
talvez não t·enhamos
aprove f ta do
bem
a
oportunidade.

Novembro c;!e J999 .
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Agora. Sr. Presidente~ o ~la
no Collor,
que acabOu
por
trancar a poupança de todos os
brasileiros, trancafíou também
a poupança, a chamada Caderneta Verde, ·que os própr1os agricultores depositaram. para
"'aQuele dinh_eiro ser usado no
custeio- agrico·la.

O que acontece agora? Não temos dinheiro para
plantar.
Mui tos a.raram e gradearam a
sua terra; outros Caicariaram,
e outros nem tiveram recursos
para lsso. Tenho insistente~
mente telefonado para o-- Pres_isr. Presidente e srs. Senado- dente do. Banco do Bras i 1 ,_ para
res, é pre-ciSo que desenvolva- O- --diretor da Djretoria de Emmos j u_ntamente· com tOdos os préstimos Rurais - DIRU, como
segmentos de nossa sociedade também para o superint~n~ente
uma a·ção. dec·is.iva e .ininter- no meu Estado, sempre a cata
rupta em prol de nossa infân-- de recursos, _ porque os agr icia e adolescência, consoante cultores, que enfrentam todas
com a grandeza do Bras i 1 e de- a·s intempéries, estão _obrigados a enfrentar mais ume. a
seus
--'- filhos. .
Senador Francisco Rollemberg
polít1ca deste Governo. Todas
as_ vezes que se fa Ta
em _conconclufmos, sr. Presidente, tenção da base monetária, t_id_o
este discurso denúnc_i a desta ram dinheiro justamente
-- - tarde citando~ mais uma vez, o agricultor.
jornalista J_oao_-Emíllo Falcão,
Fica, agora.
uma pergunta.
quando_ diz:
Sr. Presidente: o ·que vamos
"Fellzmente caoa um ae comer no ano ·que vêm7
nós fa7 o que pode. No go-verno do __ex-Presiden.t:e José
Isso não é brfncade1ra. Ainda
Sarney .. , foi
tuoo
pe 1 o bem que o Sr. Mini~tro d~. ~
social. _o Presid_ente Fer- gricultura veto a telev1sao
nando _Collor _ cri.ou o Mj_nis- dizer que o t_empo esta corr__entérto da AçâQSocial e no- do magnificamente -cem, senão
meou M1n'lstra a hot_ável ex- no ano que vem quem i r i a _ pa râ·
Secretária-de Alagoas, Mar- o banco dos réus seria Judas.
gar-ida Procópio. -Cada um ou melhor, São Pedro_ como
São Pedro foi
-faz o que pode, inclusive Judas. Agora.
absolvido pelo Ministro dã Aos_ menores desgraçae!PS. "
gr 1 cultura e só temos_ uma pesEra o _Que_ tínhamos a dizer. soa para colocar no banco dos
Sr._
Presidente,
Srs; réus, p·orque o Ministro da ASenadores.
(Muito
bem! gr i cu 1 tu r a 1 n5 is t.e:-.. todas as
Palmas._)
·
vezes, em entrevistas na televisão e no rádio, que o Ministério da Economia não qu_er _li~_
Durante o discurso do Sr.
FroaiiCisco Rollemb_era. o sr.
berar o dinheiro.
Pompeu
de
SouSa,
JC
Sr. Presidente_ e SrS. SenadoSecretário, deixa .;~ cadeira
da
pres f"dêne ra. que é o cu-- res. es-ta- Casa é testemunha de
pada p·eJ_o Sr~
Nelson
C.8rminha luta pela integridade do
Banco do Bras i 1
No en-tanto,
neir>o. Presidente_~
e-stou
revendo
as-:--· minhas
pos1ç6es. Defendi o Banco do
O_ SR. PRESIDENTE {Nelson Car- 8ras11 como o banco de fomento
neiro)"~-Cõma
palavrà, para do Bras11, mas deixou de sé-lo
brf!\Te CQmuniÇação, 9 TlO_bre_ J,..Í- agora, na politica ecónômlCã
der do PMDB,
Senador Ronan abraçac;l_a pela M,nlstra._ O BanTi to.
co dO Bras_i 1 virou o algoz do
pr_odutor, pois não empresta e
cr sR. RoNAN TITo CPMos- MG. qUando empresta é a juros
Como·~:_---Líãer;- ·
para
breve impagáveis.
comunicação: __ sem revisão do
orador.) -_sr.
Presidente,
Aqu1
também, en Passant ou
Srs; Senadores, quer-o fazer·,
rapidamente.
vamos dar
uma
verdadeiramente, um breve re- pincelada no :Supremo Tf'-íbuna;l
gistro,
mas
da
ma f.or
Federal
importâl"}Çia.
Nesse_s di as estive em Wao_s- agri cu1 tores de todo Cf shington, visitei a SupremaBrasil estão descapitalizados, Corte e .. - parei um pouco em
porque as margens de lucros frente à _cadeira em que sentadadas à agricultura fo~am sem- va -John Marshall. D1zem os apre mesquinhas e. por 1sso~ ~s mericanos que, se lhes fosse
preços mínimos nunca perm1t,- dado -esco1her alguns juízes,
ram
aos _ agricul~ores _ que_, mas, sem dúvida nenhuma, todos
indicari-am Marshall.
Por que
criassem capital proprio.
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Marshall'? POrque

ele

foi

um

gos e 32 emendas precisava

cte

homem que teve coragem de abrir o caminho e mostrar que
uma constituição de sete art_f-

uma

Suprema cor-te ativa, for-

to isso. ·as . agricultores estão
a1 aparvalhados, rião sabem o_
que
fazer.
ou
melhor,
._~estamos" aí os
agr 1cu-1 tores,
não

sabemos o _qUe t:a:ter, por-

qUe, aesgt"açadainente, sr._ Pre-

aí.

Sabemos mu1to bem que não existe uma lel que exaure em si
mesma. Temos diversos arti~os
na Constituição que não dependem de regulamentação. Quando
vai qualquer pedido ap ~upremo
Tribunal para que se manifeste sobre, _determi né;l.do assunto,
tem-se como resposta "màs · esse
ar-tigo
está
-pE!ridente
·de
regulamentação".
No meu entendimento. sr. Pr_e-·
si dente e Srs. -S.enact._ores, precisamos regulamentar aqueles
assuntos
que
no
próprio caput do artigo diz:
"Este artigo será regula-··
mentado
por
uma
1e i
complementar ... "

com os agricultores e perguntava o que iremos comer no ano
que

V(!lm.

"Pl_ãntei

o

meu

C:nsse-lh_es_. E eles
me responderam. " cu_ i dado, pOrque· e-1 es poderão invadi r· a sua
horta, porque não teremos o
qué com~er·"-.

Era ·o ·que tinha- a-dizer.·sr.
Presidente. (Muito bem!)

Enquanto isso; ·estamos vendo
a liderânça do Governo- e outras lideranças tecendo 1 oas a
essa ex!raord_in_ár-í a pOlítica
que esta sendo implantada no
Brasil, que acãbou, num sô
golpe, não -com a a inflaçãO,
mas com a ·c1asse média.

Áureo Me1lo
Raimundo L i r a Me ira Fi 1 ho.

qi.Ji_ntal_~·.

COMPARECEM
SENADORES:

- No dia em que foi bloqueádo -o
dej:jós·i to dos pc>Up_a-do_res braSi_leiros, sem dúvida alguma acabamos com toda- ·a Classe média.
Agora eStãO acabando com os
ã9'FTCül tores.
Como
na Que 1 e
extraordínário artigo de Vigny, em que éle conta a morte
do lobo, e o faz como se fosse
um episódi~ extraordinário, em
que o lobo morre sem dar um só
gemido, eu gostaria de di'zer,
sr .. Presidet:~te, que a agric-ultura bra-sileira não· morrerá
sem· gemidos! Ela falará pela
minha voz!. E f_jca ~qui_ registrado o meu mals veemente~pro
tes-to contra as ta><:as abuSivasdo Banco do Brasil _pricfpalmente contra a falta de recursos.· que o ag-ricultor no mo·mento em· que _deve p-lantar.
Muitas vezes o aQrícultor ara.
muitas vezes gradeia e nem
sempre poae j oéar' a "Semente no
chão, porque lhe falta o dinheiro para comprar a semente.
E_o rê~Ultado já é conheCido.
ConheçO eSse filme, Sr. Presidente, não vêm alimentos, vamos
importá-los, começam a
c r i ar-- as co_mi_ssões, começam as
roubalheifaS~ e ó senado cons.t1 tu i um" CPI para apurar as_
irregularidades da importação
de a 1 i ment,_os.

Isso é para registrar apenas
que o Banc-o do Br~s i 1 , que «%
um Banco de fomento, que e
Banco O.f i c i a 1 , descumpre
a
Constituição, não cobra juros
Meu De~s do céu. que coisa
1 i mi ta do aos 12%. Se-. formos
Supremo Tribunal Federal, in- tristel E arroz d~ Tailândia,
felizmente não teremos a gua- .é feijão do _M~xico, é mi.lhé;l
rida de um Jobn Marshall e a- dós E.stac:los Unjdos_... Neste
quela Corte v a i -nos dizer __que Pafs tão Qrande. óe tanta ternão sabe o que são juros rea 'i.s ra, úm p_a 1s· que tem 6 mi 1 hões
de 12%. Portanto, o Congresso de famí1.ias de agricultores
para
a
reforma
Nacional
tem que r_egulamentar i nscr i to_s
o que são juros reais de 12%. agrária. homens e mulheres_ que
se oferecem para lavrar a terE
como
aqui dentro deste .ra e irrigá-la com o suor do
Plenário, às-vezes. ass1stimos
a lóbis até dos credores in- seU rosto, neste instante não
ternacionais, os
banqueiros há dinheiro-- para o custe :I o.
nacionais também têm seus 16- Não estou·· f-..q__lando em dinheiro
inves~imento,
dinheiro
bis~ aqui também não
passa a pára
legislação para regulamentar pa-ra desmatamento, nem o dios juros reais de 12%. Enquah- nheiro para o calcário. Estou

"'ªQ

falando em dinhe]ro __ para a semente. para o adubo e- iSso se
chama custei o. _Isso também não
há. Nem no Banco do Brasil,
nem em· nenhum banco.
Vamos esperar e, quem sa-be. comerertfbs pape 1 o ano que· vem-,
ou, quem sabe, altas -taxas de
juros ou as loas que foram tec1 das para engrandecer -o· r;:lape'l
dos noSsos ministr-os.

te, que
todo dia
prolatasse s1dente,
Também padeço ·ctesse
sentenças que valessem como umrma1, também sou agricultor.
novo art1go da constituição.
- -----· ·
·
A i nda· há pouco,-- eu conVersa:va

Aqu1, no Brasil, desgraçadamente, não t1vemos um John
Marshall e nem um João qualquer coisa. Na verdade, o nos-_
se._
_Supremo ·
é
interessantíssimo.- o- Supremo
daqui sabe contar até _se is.
Impressionante isso_, hão é? S.e
V. Ex~. nobre Senador M~uric'o
Corrêa. depositar na caderneta
de poupança e a Caixa se enganar nos calculas_ e paQar 5% V.
Exs pode entrar em ju1zo e depols ir ao Supremo discutir,
porque
eles manejarão repor
essa diferença. Entretanto, -o
artigo
da Constjtuição que
proibe cobrar juros de mais de
12% não teve acoJ h_j_da por -par~
te do Supremo Tribunal Fede~
ral ,· porque aquela Corte n_ã_o
sabe o que são juros reais de
12%,
mas sabe o que são juros
rea i s de 6%! Conc_l usão; o Sú-premo Tr"ibunal Fêãet•ã-1 bra_sileiro só sabe contar até seiSl
Oue maravilha! Mas nãO fiCa -s6
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OS

MAIS

SRS ..

Arnir Lando

I rain Sar·a i vã

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne·irb}-- A Presidência rece-beu, ~o PresiQente. do Supremo
Tribunal Federal, ·o b~ficio ns.
S/57,
de 1990 tns 670/9Q, na
o_ r i gein) , de
22
do cor•r-ente,
s-ubmetendo ao_ Se naco-_ pédl (jo _de
1-fcença préviã parâ·· lhStauraÇão de pro-c-edi menta· c r i m-i na 1
ctmtra b SenaC3ó"t' _Jo.sé Ignácio
Ferrei r_a_, con-forme cH_spõe o
art. 53-, § 1-R, aa· constituição
Federal .
A
mãtéria Serâ-·aespac-ria-da~ à
comissão de ConS_'t"ituiçãQ~ JUStiça e Cldadahia--.--a::-1 icadãs. ·em sua tramitação, no que couber, as disposições do art. 37
do ReQimento Inter-no.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro-) ·- Está esgotado- _b tempo
de_s_t i naQo. .ao_.E~pedi~h:te ,_
Passa-se à ·

ORDEM DO DIA
Sobre a
que serã
Secret~ir i

te

É I~

mesa.
o ..

lldõ .

requerimento

Pt::!.~-~

qo .. e .-aprovadO- ·o-·

sr~---

1:o.

Seguin--

REQUERIMENTO NO 461,
DE 1990
Nos
termos
do art. 175,
al ínSa d, _do RegimentO Interno, requeiro inversão d~ Ordem
do Dia, a fim de que as ma-térias constantes dOS · ttet"~s n.2.s.
1 e
2
sejam submeti das . ao
Plenário em penúlt~mo e últinió=.
lugares, respectivamente.

Sa 1 a
das Sessões, 28 de rlo"-. vembrO
_de 1 9.9.0 ..
Sen<;ldor ~Ei!Y

Maranhão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car"

ne ~- ro) - Aprovado õ _requer i-.
menta, ser.á fe;-ta a inversão
_pedfda.

O SR. PRESIDENTE (Ne1son Car-

neiro) - Item 3:
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Projeto d.e De_creto Legi slativo n""' 50, de 1.990
-(Inclufdo em Ordem do Dia
nos
termos
do
art.
376, e, do Regimento 1 nter-

no)

Votação,
em turno único,
do Proj et_o de Decreto Legislativo n
50.
de 1'990
( nR. 180/90, na Cániara dos
Oeputado_s).
que aprova o
texto do ac.ordo de cooperação cultural e--educacional
entre o Governo da República Federativa do __ Bras i 1 e o
Governo da República do Equador, celebrado em Ouito,
em 26 de outubro _de
198_9,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido
em
Plenário
_da
Comissão

de Relações Exteriores

e Defesa Nac1ona1 .

ma_téria foi
A discussão da
encerrada na sessão ordinária
anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno único,
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram
permanecer
sentados. (Pausa.
Aprovado.
A

matéiia Val à promulgação.
É o ---Sef;Ju i nte
aprovado.

o ·projeto

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NO 50, DE 1990
(NO 180/90, na
Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do_ Acordo
de Cooperação CultUral e
Educacional entre o Governo
da Republica Federativa do
Brasil e o Governo da República do Equador, celebrado
em Quito, em 26 de outubro
de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~_Fica aprovado o texto
do Acordo de Cooperação Cultural
e Educacional entre o Governo da República Federatíva
do Brasil e o Governo da República do-EquadOr, celebrado em
Quito,
em 26 de outubro de

1S89.

Art.
zR. Ficam sUjeitos_à aprovação do Congresso Nacional
quaisqer atas que possam resultar em r.evisão. qo referido
Acordo,
bem como aqueles que.
se destinem a estabelecer-lhe
ajustes complementares.
Art. 3~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua Pub 1 1 cação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

neiro)- Item 4:

Projeto de
de -1990

63,

Reso 1 ução. n-'<
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__ de
1983,
conc-1 ui ndo,
com
voto venciDo, em separado,
do S_enador João Menezes, e
voto vencido do Senador Au:--eo ~eJ_lo_, que:

de Urgêncfa,
dO
art.
Regimento

~ permanece a competência
do Congresso Nacional
par~
julgar as ContàS anuais do
Presidente da ReQúbl ica;

Discussão,
em turno únido Projeto de Resolução
nR. 63, de 1990, de autorfa
-do Senador Iram Sara i v a,
que a1tera o art. 65 do Regi-mento 1 nterno do_ Senado
.Federa 1
(dependendo da votaçãó _·ao Reque_r i metlto n~
459. d€- 1""990) .
-

é
da Comissão Mista
Permanente a_
competência
para _ examí na r e emiti r parecer sobre·as contas anuais do Presidente da Repúbl1ca, inclusive sobre os
proj etos em curso, . g_ue vers~m _j_dênt1ca m9_tér1ã.

(Em
nos
""S36..,

regime
t"ermo_s
c, do

l nt e r_ r o ) .

co~

A discussão da matérla foi
A votação do Requer 1mento ·n.~<. en-cerrada na sessão or_di"iiár'fa
459/90, e sobre a ext1nção da anterior.
urgênc la,
1 i do
na
sessão
Passa-~e
à yot~ção do Pareanterior.
cer, em turno único.
Os . Srs-.
Senadores que estão
Os Srs. _S.enàdores que O ãProde acordo com o- requerimento
queiram
permanecer
queiram permanecer sentados. vam
sentados. (Pausa.
(Pausa.)
APrOvado~~

Aprovado.
Aprovado o
requerimento,
a
matéria voltará à
tramitação
norma 1.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car~
neiro) -.Nos
termos do &rt.
175,
alínea e, do Regimento
I nter·na. a-Pres i dénci a
determino~_ a _retirada de pauta da
maté~ia constante do item 5.
~ É o ..se9u i nte o_ i tem re_t irado da pauta:

5 OFÍCIO N° S/:i4, DE~

isso

(Em regime de urgência_,
nos termos do
art. 336, c, do
Regimento Interno)
Of1C;-o- n-'< S/54, de 1990
(n~ 135/90, na origem). relativo à proposta para que
seja autorizado o ·Governo
do Esta-ao da Bahia a emitir
e colocar em mercado vinte
e dois bilhões de Letras
Financeiras do Tesouro do
Estado da Bahia
LFTBA
(dependendo de parecer).

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

ne-fro) -

Item 6:

6-

o parecer, passam a
constituir-se em norma- a ser
seguida
em
decisões
posteriores.
~provado

É o seguinte
aprovado:
-

o-parecer

~- PARÉCER

NO 345.
DE 1990

: Da COin-1-ssão de Const'i tu i çâo, Uust1ça e Cidadania,
--·sobre ó Projeto de Decreto
Legislativo n~ 18/85~ que
dispõe . s_obre aprovaçao das
contas do ?residente da República1 relativas ao exe~
cicio f1nanceiro de 1983.
R-elator: S:enador José- Paulo
Bisol
Nos termos --da fa 1 a da, Pres idêhc1 a
de _ 27-3-89, _o anexo
PrOjeto de_ Decreto Legislativo
nQ 18/85, que· dispõe sobre aprovação das contas do Presidente da República,_ relativas
ao
exercf·ci·o finance·i r o de
1983, veio a esta COmissão de
Constituição,
Justiça e Cida-dania, para ·que seja examinado
à- _luz ·das riovas di~pos1ções
constitucionais em vigor,
a
partir da promulgação da nova
Constituição da_Republica Federativa· do Bras_i 1.
-

o TextO Fuh-ôam_enta 1 de 1969
Vot~ção,
em turno único,
determinava competir privatido Parecer n~ 345, de 1990,
vamente ao Presidente da Repú~
da Comissão de Constituibl"ica prestar anualmente ao
ção, Justiça e Cidadania,
a·o' examina r
o _Projeto de Congresso Nacional, dentro de
sessen~ta dias··ar::~ós a
aberturaDecreto Le~islativo n~ 18,
de 1985 (n 96/85, na Câma- ·da sessãO 1 egi s 1 ati v a. ·as con~
tas rela~ivas ao_ ano anterior
ra dos Deputados),
qve a~
(art.
81, --inciso XX). Estabe-.
prova as- contas do Presidente da República, re1ati-- 1ecia também a competência ex. -vas ao exercício firianceiro _ç1usiva do Cong~esso Nacional.
(
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Pre-

governament_a is passa_ pelo cr 1vo
deste
ór9ão
técnico
permanente.
E isto _é da ma i o r

o advento da nova ordem
constitucional, a m3té.ria fic-ou disciplinadã ___ nos~ termos
dos disposit1vos transc-ritos a

tlva um sistema _fn_tegrado de
planejamento-orçamentopr_ograma,
e
o
ciclo

para julgar as contas do

sidente

da

Repüblica, a teor

do lnciso VIII do at<t. 44.

Com

importância, porquanto Se efe-

Quinta-feira 29

d) à época não existia, const i tu c i ona 1 mente, uma
-comisSão
mista permanente dê senadores
e députados para examinar e
emiti r parecer _sobre_ as cQijtas
apresentadas anualmente pelo
Pres i de.nte da Repúb l i cª. -

orçamentário no Congresso Naque se repete ano a
Em face· das considera~ões exano, é-- a na 1 i Sado por um ór-gão postas, votamos pe1 a- ap-rovação
permanente,
abrindo-se
a
pos"Art.
84.~_Ç_ompete privado p'roleto de Decret:o l:..eglS-1acotejo t i v o n 18, de 1985,
tivamente ao Presidente da --sibi 1 idade_ d_e um real
"i ndependo q_ue se aprovou nas leis dentemente
República:
-de suQ passagem
·orçamentárias e o que foi exe- pela atual comissão mistá Pêrcutado; por ocas i.ão das pres- manente dos senadofes e. tt:ep_u-tações de:._ cqnt.,as a_nua is. cujo tados de ~ue fala o a~igo
XXIV- Prestar, anualmen- exame pode ainda servir de ba- 166, § 1 , íncisó I dé-atüal
.
-~
te, ao Congresso _Nacional, lizamento à análise da propos- Constituição.
dentro
de sessenta "diaS ta orçamentária subseqüente, e
após a abertura dã sessãO assim sucessivamente.
Sala das COmiSsões, 13 de nOlegislativa,
aS contas·~r~-.:.
vembro de- 1 990.
Senador João
Em face da_s considerações a- Menezes
ferentes
ao
exerc1c1o
anterior''.
·
- cima expendidas,_nosso parecer
conclui nqs seguintes termos:
O SR. PRESIDENTE (Nelson car"Art. 49. É da competênneiro) -Item 7:
cia exclusiva do Congres$0- -r
permanece a competência
Nacional:
do Congresso Nacional
para
o Projeto'de·Lei do- senajulgar as contas anuais do
do n~ 203. de 1989
Presidente da República;
--,;
..
_(InclUído em Ordem do· Dia
I I - é da Comissão Nl i sta -Pernos termos QQ-----art-_ 1 72, - r
IX - julgar anualmente as
contas prestadas pelo Pre- manente a competência par-a_ edo_Regimento Interno)· ·
sidente da República e a- xaminar e em1t1r parecer de
preciar os relatóriOS sobre mérito sobre ~s contas anuais
Discussão, em turno úni~
a execução doS planos de do l?rE!s_ident_e da Repúb1 ica,
co. do Projeto- de- C.$ i dõ ~
i nc 1 us i v e sob-re os proj etõs- em
governo."
·
Senado n~ 203, de 1989, de
curso-,
que versem idêntica
autoria do sen~dcir MarcO
Dos preceitos comparados, vê- matéria.
Maciel, que dispõe sobre-o'
se que o Congresso Nacional
registro de pessoas físicas
Sala das Comissões, em 13 de
continua
com a competência
ou jurídicas junto às CaSas
novembro
de
1990.
_
Odaci
r
para examinar e julgar as condo Congr_esso Nacional; par'ã
em
tl!:S
anuais do_ P_res i dente da Soares, Presidente
_os fins que especif1ca, e
Repúb 1 i ca . A proceSsua 1 f s t i ca, _ exerc1cio - Wilson Martins
dé
outras
providências
Mene.zes '-'osé Paul o
porém, de aprec i aç_á_o de tal João
ldependendo Oe parecer).
Blsol
Relator
Áureo
de
Mello
matéria é que mudou:··em r~.~ão
Severo Gomes - Uutahy Magade que os assuntos pertinentes Sobre ~ mesa, requer1mento
às finanças pUb1"íi::as p·asSãf'ãm lhães - José Fogaça - Mansueto que sera l_i do p~_J o -~r-. 1 ~
Ronaldo Aragão - Secretár~Q~-- a ser estudados por uma Comis- de Lavor são _Mi.sta Permanente dó Cón- Francisco Rollemberg.
gresso NaciOnal , na cói1formiÉ
1 i dó
e aprovado _o
seguinte:
dade do disposto ... no ~rt. _ 166
-:··VOTO EM SEPARADO,
da
Carta
Pol1tica,
assim
VENCIDO
redigido:
REQUERIMENTO NO 462,
DO SENADOR JOÃO_MENEZES
"Art. 166. Os projetes de
DE 1990
_/"
lei relativos ao ~lano PluA
matéria em discussãó--é rerianual,
às
dire~rizeS
orçamentá r i aS,- ao -orçamento 1 evan te, como de re_sfo de i xou
Nos
termos
do art. 279,
anual e aos créditos adi- evidenciado o parecer elabora- alínea é, do RegimentO -InterClonais serão
apreciados· do pe1o ilust-re Senadqr 0osé no, requeiro adiamento-_·aa discuss~o do Projet-o _de: ·cei ·-do
pelas duas Casas do Con- Paulo Bisol, nesta comissão.
Senado n.s<_203, de 1989, de mi-_
gresso Nacional, na fO~ma
do Regimento Comum.
-· A nossa_ i I'Jtervenção visa a nha autoria, que dispõe soore·
aperfeiçoar esse parecer, te- o reQistro de pessoas físicas
as
seguintes ou jurídicas junto -às Ca"Sas de;>
"§ 1St Caberâ a uma cernis-_ cendo
Congresso __ Nacional, para os'
são mista permanente de se~ considerações:
fins ê:;l,Je especi"fica, e dá óu-:-:
nadares e Deputadõs:
a) trata-se de uma Mensagem tras
prov1dências,
pOr 1ú
do
Poder
Executivo_.
do
ano
de
(dez) sessões.
I -Examinar e emitir parecer sobre os projetes re- 1984, referente às contas dO
Sala ·das Sessões·. 27 de nóferidos _neste arfigô e so- Governo Federal relativas ao
vembró
de
bre as contas apresentadas exercício fi.nance"iro de 1983;
1990.
-~ Marco.
Mãciel.
anualmente pelo Presidente
b) essa prestação de contas
da Repúblic~~"
foi apresentada durante a viO SR. PRESIDENTE (Ne-1 s6fl -c ar:..-:-:.--_
da Carta Política-de ne_i ro1--~- A"provaQo ~-o requeriNotamos que o Constituinte de gência
1969;
~
mento.. él. matérfa· ConSt:ar\3 c;l_a
1988 deu um passo além, de aordem
do -_oiç.
·na
data·
perfeiçoamento do texto des_:t_?s
c)
o
TriQunal
d.e
Contas
da
determinada.
·-questões, pois se outrora _so- União, ór~;lão auxi lla:r do Poder
mente
o
projeto.
de
1e i
Legislativo, analisou e con- O SR. PRESIDENTE (Ne1son Carorçamentária er-a -apreciado por
cluiu pela aprovação des~as neiro_)-- Item 8:
com1ssão mista, agora tudo o
Discussão, em turn-o único
contas; e
que diz respeito às finanças
do Projeto de Lel do DF n~
se·gu i

r~

----

ci ona 1 ,

_:

-/
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51,
de 1990. be intciativ~
do Governador do D1strito
Federal,
que estima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o exercicio
financeiro
~é
1991, tendo
PARECER.

n"'~ 344_,

sob

1990; da Comissão

do

Distrito

ral, favorável

ao·

NoVembro de 1990

das as vênras pOssíveis.
a
Justiça
do
meu
Pais lhe.
oUtorgou.- Espero que S.
Ex a
saiba fazer bom proveito _desse
o~-c;:~mento que estamos votando.
Não
tipo

vou apresentar
nenhum
de emenda.
Espero que

de faça um· _governo ':!Cl_l!~~to

e que,

daqui a quatro anos. novamente
a
Justiça do meu País a~t9ri
Fede- ze, co·oneste a sua r~ele:_1çao.

pr-ojeto

com as Emendas que apresenta de n.ll.s 1 a 24-DF.

Dls_cussão do projeto e das
emendas, em turno único.

O SR. PRESIDENTE (Nelson
ne-1 r o)
Continua
discussão. (Pausa.)
-Não
vra,

Car~

em

havendo quem peça a pala discussão.

encerro~

o Sr. Mauro Benevides- Sr. Erii vOtação ·a matéria~ niê forPresidente. peço· a palavra.
ma adotada __ pela Com1ssao do
Distrito Federal._

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Concedo a palavra ao Os -Srs. Senadores que à apronobre·
Senador
Mauro vam
queiram
permanecer
Benevides.
sentados. {Pausa. )
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE.

Para discuti.r. __ Sem revisão

do

orador. J- Sr.

Srs. Senadores,

Casa

que

em

Pc~sidenteJ

comunJ-camos

relação

Apro_vada.
A -matéPia

vai ã Comissão dO
para- a reda-

a D1strito Federal,

a~esta

ção fi

r_:~a 1 •

proposição, êpre_c_t a:~a nC? amb 1to da Comiss_ao do D1str1to F~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carderal.
ho_uve -~a mani festaçao neiro) -Item 1:
dos
relatores parc1ais aos
vários anexos do orçamente 9a
PROJETO DE RESOLUÇÃO
área.
No fi na 1 , houve r e 1 a toN..._ 45, DE 1990
rio, que, gleba! i:;::ando __ uma r~
ceita orçamentar1a de 138 bl-(Írit_lüfãc;--em----u-rdem--do Oia
1 hões
ae
cruze 1 r os,
nOs -termo_s do__ art. i 72.
possibi 1 i tará a
execuç-êio das
II, b, d.o Regimento Interno)
metas_ adm1n1strativas e
da
despesa oe custeio,
ab~as e
Votação em turno único
i nvest 1mentes
cto__ Governo do
do Pr-~j etc de Re_sc 1 uçã<:? _!).k
Distrito Federa! no Orçamento
45 _ -de 19~0, de au1:or 1 a do
de 91.
Se~ãdor .Eernando Henri que
Cardoso, que altera a red~o Sr. Mauricio Corrêa- Sr.
- ção--do art. i6 da ResolL!çao
Presidente,
peço a
palavra
do Senado Federal n~ 94, de
para di s_cut_i r_. __
1989
que_dispõe sobre
limiteS glObais e condiçõ~s
para as_ operações de cred 1O SR. PRESIDENTE (Nelson Carto
interno e ex_terno dos
neiro) -Concedo a palavra ao
municípios_e
de sUas resnobre
Senador
Mauríc1o
pectivas autarquias e ~s!a
Corrêa.
belece limites e _condlçoes
per a
a concessão --de garanO SR. MAURÍCIO CORRÊA (P~T-
t 1as, :tendo
DF. Para discuti r. Sem. rev1 sa_o
do orador.) __ - Sr. Pre_s1dente e
PARECER FAVORÁVEL, sob n~
Srs. Senadores, este é um pro323, _de 1 ~90, da Comissão·
j etc de orçamento do-. Govern9
do Distrito Federal. A1ryda
ha
de Assuntos ~çonômipouco o Senador Ro_nan T1 t_o facos.
lava sobre o Supremo Tribunal
Federal .
A discussão da matéria.foi
encerrada na sessão ordinaria
Ora, Sr. Presidente, quando o de 26 de Outubro-- passad_o.
Tribunal Superior Eleitoral
e
Efn V.a_tãÇã.o o---projeto, ·em tu ro Supremo Tribunal Federal do
meu Pais aprovam a cand i da_tur:-a -no ún i.G.Q~
do Sr.
Joaquim Roriz, permlO sr:- Ronan Tito- Sr-.-Presitindo o seu registro,_ frontalmente violando d_isposi tive da dente, peço a palavra para e~
Constituição.
vale_ di-zer,
o cami nhar a votação_.
art. 1 4. § 5.Q., penso que deveo- SR. PRESIDENTE (Nelson Carmos votar favoravelmente ao
orçamento do Governador Joa- nei ro) - concedo a pal__avra ao
quim Roriz, para ver .se~· .Ex.a nobre Senador Ronan Tito.
faz um governo que JUSt1f1que
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG.
esse beneplâcito, esse
favor,
_que,
lamentavelmente, com to- Para encaminhar a votação. Sem

'
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revisão do orador.) -Sr. Presiden~e. Srs. senadore~.
este
assunto é bastante controverso, é a _famosa resolução- que
o .Senado tem QUe aprovar - que
c r í a normas para --õs · emor-ést imos estaduais e municipais.
Lembramo-nos bem do caos a
QUe esta Casa chegou no d1a 15
de dezembro. próximo PêSsado,
por causa desta resoluçao.
_Qntem, no entanto, após apresentação de projetas pelos Senadores Ney Maranhão e_ Fernando Henri que Cardoso,
-ambos
conten_do uma_ sé r i é de conf 1 i tos ou e não são. nes_te_ momento,
aceitos pelos _senadores
nem pelos estados. F1zemos entãc~
uma
reunião no- gabiryete
do Senador _Fernando Henr1que
Cardoso._ Nós. e __ de comum acorde, elabo~amós uma proposi~ura
nó sentido de.
por 10 dlas.
adiarmos a
votação -dos dois
projetas de resolução, a_ fim
de que cheguemos a um consenso,
a f1m de quê a Casa tenha
aS normas para a aprovação ou
rejeição ___ de _ empréstimos dos
estados. Os Líderes presentes
-Senadores Ney Maranhão, MarcO Mac1e_l,
Fernando -Henrique
CáJ:'do.so . --=- e -_es.:t.t:. moOes t Q o.a rlamentar_chegamos a um acordo:
en·cami nhãr à Mesa. com as respectivas ass1naturas, uma so-:1 i c 1 tação_ de asJ i amento por: ~O
-d"fas
da votaçao da mater1a
como um toco.

o Sr.- Marco Mac i el - S. r. Presidente, peço a palavra para
encam1nhar.

O SR. PRESIDENTE ( Ne 1 son Car:-_":"
neiro)- Conçedc'a palav~a ao
nobre Senador Marc~ Mac1e1.

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.
Para encam1nhar a vôtáção. s-em
revi sã"b do o-r"adõf'. ) - ·sr. PreSidente, Srs. Senado~es, serei
mui to
breve.
Apenas quero;
neste meu breve proounciamento,
secundar aS pi9 lavras do
Líder Ronan Tito, do PMDB.
COmo ã mâtériã está SEú~do ob 2
jeto de entendimento e-ntre _os
Líderes nesta CaSa, inclusive
estamos mantendo- contatos com
a
Direção do Banco Central, é
de todo prudente que a matéria·
tenha a sua votação sobrestada, até que- sobre- o assunto
possamos
chegar
ao
entendimento. Em assim fazendo.
estaremos
-acredito
cheg~ndo ao _resultado que
melhor consulte os interesses do
Pa fs_.
OS~. Jamil Haddad- Sr. Presioente, peço a- palavra Rara
encaminhar.

O SR. FIRESIDENTE (Nelson -cárneiro) - Concedo a pala_vra ao
nobre Senador· Jãmí 1 Bac:fáá'd. ·~· ·
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O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ.
Para encaminhar a votação.)
Sr. Presidente, Srs. Senado~

res,

o

Tito

nobre

Senador

Ronan

declarou __ que ontem houye

uma reunião,

no

gabinete

dO

Senador Fernando Henrique. com

autoridades OP Banco. Centr~l,
que teriam prestado algumas
informações a respei~o do pro-

blema

que

Sr.

Presidente,

discutido.

esta

sendo

acho que há

necessidade de um esclarecimento genérico, pois o assunto
não pode ficar. restrito a duas
ou três bancadas. Recebi informação de diretores do Ba-

ner j ,
no
senti do de que se
houve-r o 1ançamento de novos

títulos,

div1da,

não

os

para rolagem de

bancos_ __ estaduais

terão
sérias
difiCUJdades,
vendo-se obrigados a apanhar
dinheiro na rede privada com
soorepreq:o, Isso c r i a rã_ problemas extremamente sérios_e
graves
para
os
bancos
regionais.
Assim
Sr.
Pres i den,te. esse
assunto precisa ser, na r~ali
dade,
melhor discutido,
não
flcando restrito apenas a duas
lideranças.
Parece-me que haveria necessidade de_. gue vies":"
se à __ Casa. à Comíssao de Assuntos Económicos.
alguém do
Banco
Central
para prestar
esclarecimentos._A___ ma,té:rla _é
grave,
pode afetar_os bancos
regionais de t_odos ___os __ estados
da Federação, e nós não podemos
votar
sem
Pleno
conhecimento.
1

Era esta a pOnderação que eu
queria fazer, Sr. Presidente.

o

Sr.

Mauricio Corrêa- Sr.

Presidente,
peço
para encaminhar.

a

palavra

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Concedo a palavra ao
nobre
Senado_r
Mauríc1o
Corrêa.

para a_ negociação _da dívida
externa, teve, de nossa parte,
a
solidar1edade,
o
apoio
indiSpensável naqu_el_e momento.

Ouinta-feíra-29

O SR .. PRESIDENTE (Nelson Carneiro·) - Passa-se à. __vo.,-'!:~_ç_ã.o CIO
projeto.

o Sr. Ronan TitO ~-s-r--. Pr-esio PDT s_e__ p_oSrci6ilará a _res- _-dente,
peç-o- cf palavra pela
peito da dívida externa isola- ordern.
damente, com critérios absolutã_mente _voltados P<?ra os sup·eO SR. PRESIDENTE (Nelson -Carr i ores i.nte_resses d,o Bras i 1 • ne i r o) - ConCedO a paTavra- ao
Não daremos_ o nosso voto ape- nobre Senador Ronan Tito.
naS por"que _haverá- Uma man i festação maniqueísta de oposição.
O SR. RONAN TITO (PM08 - MG.
Posi c i oi::lar-nos-emos consci_en- Pala ordem.
Sem rev.i sã"Q do
tement~~ .a .res_pei to
do
que o~ador.) -Sr. Presidente, se
poderá ser em termos de_ b_'ªne-. há, po_r par te de todas a_s
1 ifício par9 o povo brasileiro, deranças,
o· -_entendi mente de
neste momento de a:ngúst_ia que prorrogacão da vigência da Reatravessamos.
so 1 ução ~ n~ ~· 94, _çie 1989, para
que possamos _estudar._melhor _a
tê'"" ia·.
se votar.rtiQ:S os i ten~ _
sr: -Presidefltej _ eiS negocia- ma
ções têm_sido feitas de modo 1 e 2 da pa-uta, -nao esta_remos __
na
verdade.
agindo de acordo
isolado apenas por dois ou
com o--entE!hditnen-to_
Te i - to.
três senadores .• -qu_e.
c;lepo i s.
trãzem.
como -afiançou o S~na
Pergunto a _v. _Ex"- como nos
dor Jamil Haddad,
um proJeto
que não teve permitido o seu_ posicio~aremos para atend~r ao
requer
i mente que f tzemos a ~e
debate mais amplo.
s_a, pela maior-ia dos 1 íq~re~.•
quanto à. prorrogação d_e_dez_
EXaminaremos com profundidade días
da
vigência
da
esta questão e vamo:- nos posi- reso-lução.
cionar·- ae-:- forma correta. olhando para os superiores
ino SR. PRE-SIDENTE (Nelson Cart"ereSses do- -sra:Sl 1 . Sob esta nei r·o) - ln i c i a 1 mente não há
óti'ca_, nos posiciOnaremos nes- nenhum
requer-imento
de
te ;-nstahte a favor do pedido adiamento. o gue há é urn pro':
de ad_iamento, para que se con- Jeto,
que.
aprovado, a.dtar:a
solide uma discussão mais am- até 0 dla _7 -de aezemoro a vo---P 1a e
possamos encontrar um tação d.es_-t_a matéria.
norte
um _ rumo mais adéquatlo
tiãr<a eSSa negociação,
que é
o SR. RONA_N__TITO..,.. Perfeito.
gr~Vé ._ -0 SR. PRESIDENTE ( Ne-1 son CarEsta é a -posição do PDT:- Não neiro)- Esta matéria está em
vamos acompanhar a maioria por regime de urgência e não pode
ser maioria. Poderemos até vo- ser adiada. De modo qve só há
ta r a favor do Gove·roc, Sr. um rec-urso: a apr:-ovação do
Presidente!,
se chegarmos à proj etc.
conclusão de que a prop-osta
que virá se ajusta as reais
O
SR. RONAN TITO- Não podenecessidades do. Bras i 1 neste-_ mos sobres ta: essas tflatériãs?
momento-.
O SR. PRESIDENTE (Nelson-carFica é~ui, portanto, Sr. Pre- neiro)Não podemos, porque a
sidente, a posição do nossQ matéria
est_á em regime de
p-art·1 do.
urgência. Se não_ houver número,
af
,_s,im,
ser'â outra 55tua:O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- ção, porqUe tode
decisão 'deneiro)~ o·que·está em votação
é_ o projeto. Não há requer i- pende de número. Não ocorrendo
número, su~p~nde:se a se~são-:
_mente de adiamento.
1

_

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (POT DF. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) --sr.
Presidente,
Srs.
Senadores,
sobre esta questão,
que vem
O Sr. Ney Maranhão
Sr. Preo Sr. Marco Macie1 - sr. Pre-sendo agitada no Senado, da s;den·te, peço a palavra para sjctente,
v. Exi:. então pCfde
dívida externa,
gostaria de _ en_.cami nhar a votação.
-conceder-me vista?
deixar a posição do PDT.
O sR. PRESIDENTE (Nelson CarO SR. PRESIDENTE (Nelson Caro PDT é ·um partidO que, hoje, neiro) -Concede a palavra ao. neiro)
-Não posso, porque V.
tem cinco senadores, e, no que nobre $enador Ney Maranhão.
Ex~ teria que _opinar imediatatange à politica da dívida exmente. pois a matéria está em
terna. adotará o critério da
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. regime de urgência.
A única
sua consciência nos posiciona- Para encaminhar a votação. Sem solução
_é - rea·l izarmos
a
mentos que perfilhará aqui.
revisão do orador.)- Sr. Pre- vo'tação. ReJei ta_r ou aprovar_ a
sidente, temos um pr·cj e to de matéria. Ou, se não _houver_ nú-Quero de i xar be·m claro ao Se- resolução que vai ser votado
automaticamente fica anado que recebemos a visita do na sessão extraordi nár fa das mero,
diada a votação.
Sr. Jório Dauster, da Minlstra 18 horas. Essa r esc 1 uçã_.o terá
Zélia Cardoso__ de Mell o e acei- validade até o 'dia 7 de dezem- o Sr.
Mauro__ aenevides
sr.
tamos
as suas explicações. bro,- conforme Q nobre L i der do Presidente,
permite-me
V.
Quando o Senador Fernando Hen- PMDB acabou de afirmar.
Na Ex Ia?
ri que Cardoso -i!fpresentou a mi- -sessão extraordinária votarenuta do projeto de resolução mos justamente esse projeto de O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca-rque estabelece os parâmetros resolução.
neiro) -Pois não.

DIÁRIO DCYCONGRRSSO NACIONAL (Seç!!o ID

Quinta-feira 29°

O Sr. Mauro Benevides - A or1entação da Mesa é,_ sem dúvida alguma, sapienfísSi'ma. _, -.-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- _Estâ
reaberta
a
Ses~ã-0-. """"'---"--e=
-----
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NoV'embro de 1990
VOTAM
SENADORES:

os·

"N}O"-

Afonso Sancho
Estamos di ante de uma matéria
em torno da qua ,. Se ·_di sçLi'fe e
já_ se c_h~gou c; té a~-uma sq l_uçã-q
consensual. Ha outro_ projeto
de resoluÍão- . ~_.: _aQ que saõe.:.
mos, v. Ex va1
convoc~r
uma
sessão ext_raord_i nári a o_porfunamente- talvez ainda líoJe -para votar .esta ma_.tér:-i~.
.
~~~l:dra!, ql}e
urgenc1a em
que
se encontra esta matéria
com ·o compromisso an'ter:.i o r ~e
ao aprovar::::_s~ __ es'ta __nlatêr'\a,
quatro
senadores_ sol ici_'j;àre_m·
ver i f, cação de qUorum. Aí· éS tá.'
dirimid~ a pendénc1a e oós, na
pró~1ma
sessão, ~WQ\Iaremo_~~. ç_
proJeto· de resql_uçao do ;,ena-dor;_ Ney Maranhão, Que p-r".ót"roga
a ~e ~7 de dezembr.Q _?_ R'_e,_s~q-1 u~ão
n .. 94.
---=-

Então. o .. caf1!1_nl}o

comoatibili~a

a

L

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne i r o) -- A _Mesa não pod_e aconselhar a fa_ita de número, por
isso mesmo não está suger'lndo.
Apenas
está reço1hendo a opinião do nobre Senador Mauro
Benev i des_.
O SR. RONAN TITO
e~~
precisando
dec1são .. -

O Plenário
_da,_.
sua

O SR. PRESIDENTE ( Ne 1son Carneiro)- No momento"
a,__ Mesa
vai
pó_r:__ a matér_ia_ em vO_tação.
Em Vo'taÇão. Os Sr~s. Senador_es que a__ ap_rovam
que; ram __
permanecer
sentados. {Pausa.)
Aprovada.

o Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente,
peçover_if_i_c?çiio
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Há um pedido ___ de_yerif i cação- do PF L. que tem- _número·
bastante;
são ·quatro-- votos;
Senadores
Ney Maranhão. João
Nascimento~
Odaç1r_
Soares e
Marco Mac1el.
~ reQimental ô
requerimento de V:,,_ Ex_fi; ~-·"" __ __,_
Será
feita a ver-; f·i cação sol i c;·tada
pe 1'O nobre . Se_na~o_!"'
Marco Maciel.
A Presidência vai suspender ·a
sessão por_ 1 O minutos,
aci onando a campaTnha, para: e cha,mada
dos
Srs.
Senadores
·a·
plenáriv-.·EStá susp-ensa a sessão. __
(Suspensa

às

sr_s ._ S~_n_àdores
pern o_s S~us l_úpc:-res.

o~u-

O_ peêffõõ_..._õe-ver_-ificação foi
fo_rmulado p~los Tlobr~s Sehadores Marco M.ac'ieiT -, o-aacfr-· soares; · Ney M'á:iárl"hão · · e
João
Nascimento.
Os · Cjl.iatr-o estão
pre_sentes_,_
Pa~sa-se

à

Áureo Mel lo
João Nas ciment-o_:-~arco-~ Ma.,cl

r--

Odac f

S.oares

Ozíel _çarheiro

Peço- -aOS "Srs. senadores -ocupem .. o::e-setls 1~9ãr~~~~ __
~CíUEHn __ aeSe":.j;.áT- _aprovar

ci pro]e~ui

·fo" VoTárá ' s í m·,·;- · quem·
reje_it~:-:_lo y_?târá-

e1

Ney M_~r_anh~o

vp~aç~o.

ser

"!:1~i"o".

C~~-ó VõT8-o'"J_T.der- ~o~· P'FL? .

Rachid Saldanha Oerzi
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn-eiro)-....- Votaram "sim" 12 Srs.
Senadores; -e "nãc 11 a·.
-Não houve absten_ção.
:::~---

.

Total : 2-0 Vof~os.
O SR •..MARCO MACIEL ( PFL - PE)
~- s-r:·- Presidente,
apenas l:fara
Não houve quorum. A yotação
cri entação da' bahcã_da.
teiido·
fica
adiada·.
Em
em vi_sta_ entendimentOS que es- da matéria
conseqüência,
a ma tér í a cons·tão -serido mantidoS Com outraS
1 i der.an·çãs parti dár-ras
nesta tarite- Oó' ftem 2 fiC:a, adlaOa.
casa, recomendo ã bahcada vote
É a segUinte a matérTa .coro
''não''.
· v__,_'?_ta_ção ___a_d"i a~a:
O SR. PRES!OENTE -(Ne-1 son· Ca_r-2
neiro) ~~~ ___Co_fno \.í__p,_,a C(_Líder:- d_o
PSDB?
PROJETO DE RESOLUÇÃO
- N.Q 62, ----oE -1990 _:::
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
_--eA).- sr. Presidente, o PSDB
(lnc1uít:ro em Or'de-m do Dià
. réeometfda_ à- 'siJa_'b.::ih"cassa iibté'
tios termos do !3rt;. 172,
"sim".
I 1., _p, _
do Rer;~i ment-e rnt-ern·o)
--o· SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) --Como vota -o Lider Çio
Vo tacãO,
em turno úni cd-';' db
PRN?
Proj_eto de Resolução n.!:: 62, _de
1990:- ·ae
autoria do "Sét'ládor"
o SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE) Ney Maranhão, ·que dá iiovã-~- ·reLlde~~nça
- --Sr. Presidente. a
dação a
Reso 1ução n->< 94 ," de
do PRN vota_ ~~não"".
1989, tendo

e

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn·e i r o) - Os Srs. Senadores
já
podem votar.
(_Pr-oC:eCf~~--~~

VOT"J1tl1
SE_NADORES:

-à

V~i~ação -. )

os

"SIM~"

_Almir Gabriel
. Gé~S?_n': -~}ln'l~:'tá.

--

Tr-am "sara{Vã
JamTr Haddàd ~ütah)t

Magalhães

-· Mau-rTC-í o Cor.rê·a·
Maur_p~ -a-erlevr.q~_s.

f>.ia\JTO Bi sol -r-.~---Pompeu de Sousa
'Ronan- T l_t'ó • "'"-~ ..,,,_~-·~-

16 horas e

55 mf-n1Jtos, a sessã-o é rea:..
17
hor'as e 3
berta
às

mi nu tos.)

P~_ÇÇl____ -aOS:

Ruy .Bace,} ar.
Wilson Martins

. SRS.

PAREC'FR-. ·
pro-ferido
Plenário, da Cornis_~ã.Q .

e_!O-

__ dt:: Assuntos -_Económicos,
favorave 1 ao pro] e to com _a_s
emendas_ que aprJ~se_n_te. pe n 2 s.
1 .a_,_4.
o SR. PRES-l:D-ENTE (Ne-lSOn. car.neiro) - EsgOtada a
Orde~
do
Dia.
-Volta-se à 1 ista de
Concedo
Senador
(Paus-a.

-r

s_·.

E_x!' declf na

Concedo
Senador
(Pausa. )
--6--:.

a_ pa 1avr_a
Almir

Ex~

Concedo
-senador
(P-ausa. )

a

d~

orado.res~

ao nobre
Gab~iel.

pa 1avra.

palavra
Wilson
-

ao nobre
~?rtins,.

declina da pa)avra,.
a palavra
ao nobre
Pompeu _ d?
sousa.

5-.- ExA decl i nÇl. da palavra,
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

neiro) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Márc1o Lacerda.

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -

MT.

Pronuncia

dlscurso.)

_o_

s_egui nte

Sr- Presidente,

Srs. Senadore_s, tome _i conhecimenta do requerimento de auto-

r i a do Vereador Car _1 os
Nunes
Zuque,
de Três_ L_agos,
Mato
Grosso do Sul, _consignando
a

inconformidade daquele Legis1 ati v o ante a _ameaça de. ext i n-

ção

do

denomin!300

Pantanal".

"Trem

do

Sol i c i ta rido para· o assunto as

atenções dos dirigentes do Se-

nado da Rep_úbl i ca e _da_ Câmara
dos Deputados. querem as
ed L1 idades

sensi_bi 1 i_;z.ar ... o

_Sr._

Martiniano Laura Amaral de 01 i v e i r a,
Pr.es i dente
da
Rede
Ferroviária Federal
S/A
RFFSA,
com a finalidade de

Nessas __ci r-c.u.nstãnci as. parece
claro que oão
imobilidade
de.. ma i qr:- "n(Jmer:-o de máquinas_ e
vagões. ou a seguida
ina~iva-
ção
d~. linhas. o caminho correto e dese~ ~veJ. para o saneamento das f1nanças -da Rede. Ao
contrário,
recom.enda-:-se,
em
tal .. c.eso.•.. realizar novos investimento~. pois
à meJhor"fa
dos servJços por si só garante
o esperado retor_no ·do capital .

'a.

A
des.?l t 1 vação "Cfe 75ci ramais,
de um total de 2"3 fnfl quí16metros. julgados antieconômicos.
não pode ser feita.
portanto,
sob a
alegação daqueles problemas ae endividamento, ou a
deSCU_l pa
çi~ . qUe O tranSROr'"te
rodovi ári.o__ é capaz de substituir
o ferroviário nas_.neGessidad~s da popuJação. Há. nessa questã9. um..c.onteúdo_ soc_i.al
que não pode Ser-menosPrezãOo.

Quinta-feira -29

dÇJ._ N_eve.~. Delgado, " . . . não se
pode falar em dois Brasis, mas
sim num único · pals,
no qual
desenVó1 vfrilentõ e subdesenv.olvi mente. se 1 ntegram na 1 ógi ca
da exclusão e da miséria de
seu mais exPressivo conti"ngent"e ·populacional"
(~orna 1 do
B':":~S_il _de 21-10-9.0) __ - . . .
Na
verdade,
se olharmos.com
certa a tenção a l:h.stórj a deste
Pais. descobri_ remos que. o passado mui to _fréqüentemente · se
-:tem reproduz_ i Çfo no. presente. a
cô-flt i nu i da de se tem pe-rpetUado
na mudança e os velhos hábitos
-têm per.manec_idQ, revestidos de
roupa
e
cores
novas, de ta·l
manei_ra que o Bras i 1 da modernidade cami.nha caril passos rancei ros na ç:gns.trução
de algo
que
se poder i a _qua 1 i ficar de
novo e moderno.

-sor.

Fre-s f"dente e srs. StfnadO·E".sSe o
as-pecto
fa 1
·à rê""s. ··com ~essas· · -··a fi r mações,
Rede .consi_de·rar. no meritório faço
referência
? realidade
considero,
por inteiro, pro- trabalho que desenvolve em farevelada pelos daOos do
IBGE,
durante o mês de oucede_n_te a .lniciati.va de .mobi- vor do. s.aneame(lto das t i_t")ç:.nça.s colnidos
tuOro
..
de·
1988,
no
contexto
de
1 i zação
das au-ror:.ldade.s c i ta-· d9
empresa.
A procura desse
das, tendo em vista que a
su- obj_e!:_t i vg, a ..sua di reção já ob- um suplemento da já t:ra_ç:ticio:_
por .. apressão de ramaia deficitários teve o ex·j to de reduZ i r para 5 · na-1 Pesquisa Nacional
constitui politica de
governo milhões d.e dólar~s. no último mostragem Qe Domicílio (PNADj.
e
da
a tua 1 aami ni str_ação da mês. de QUtL,!.Oro. o, défic.it ll')enPor · me1 o
dessa p8squ·i sã, o
Rede. executada em todo .o ter- s~J d_et 3.2:..mí lh,õ_e.s __apontado
n9
I.BGE, após_ a _promu 1 gação __dp
ri tório nacional.
primeiro sernesc._re do ano.
nova Constituição, quis veriNo
caso em de.oa_c.e ~ como em _/~c;rescente::·se, por fim, que a ficar o grau de participação
tantos
outros,
inclina-se a RFF dever i a. r<=:çeber dq, Uni ã_p,
pol ítico"-social
. do
povo
Rede
e .efet i var Ç~ extinção da n.o corr~nte .. exer-ci"c1o, 156 mi- ·brasileiro. A idéia, _segundo a
linha, por determinação d~ or- 1hões de dólares, destiriadoS _à coo!"'deriadora
do Tevãntarilento.
. ·__.era
dem econômi ca_, sem considera r manutenção . .
dp __
sistema ETi_S:a . . Caillaux,
ãquele ··moioentci.
que, s.erv i ndo a dezenas de c i- operac i ona_1 .
Pr6x.i mo
.. ao "aproveitar
dades compreendidas no trajeto término
do
ano,
ã TesOuro para dtmenslonãr c ·exer-c-ício
de Bauru a Corumbá, o "Trem de tr.ansfE!riu ·tão-!~forN3";"'ite 42
mi- di;! cidadania no··país." E_O rePantanal "
t·em
f_unção ...s.oc i a 1 1hões .•..
de te~ ~ido ·ex- sul stado., de acordO com _ii ~mes
relevante. como ún1.. co _rn..eio __ d.e. tr.emamente r~dY,~ i do_ o
desem- ma
coordenadora.
reve i a
um
integração
da
~.egião
bolso, pela pratica do_progra- país cujo povo é "pouco assispantaneira.
ma de recuperação económica.
ti_.dQ pelps
seus
direitos e,
portanto,· dé. ·baixo
fnd ice dS
Como se vê, são muitas as al- cidadania".
Compreende-se,
Sr .. Preaidenserem
te, as difiCUldades que assal- ternativas de solução .a
tsadas
para
Çl
problema
De
fato, como se pode chãmar
tam
o
Governo,
pois
a R~de pesqu
económico
da
Rede.
A
sua
pre- de cidad~o um povo como obrasoma dívidas acumuladas
s_upecujos
direitos,
em
sidência,
que merece
louvor sileiro,
r i ores- a 60"0 mT1 nões d.e dól a- pelo
esforço empreendido
no _r_elação à _EducaçãO, ã Sai,Jde, à
res, dos quais cerca
de 80%
Just1ça
e
a
tantos
outros,
1processo
de
saneamento.
cumpre
tendo como credor a União e, opara
a
grande
vislumbrar
aquelas
oecisões nexi ste.m
restante,
devido a
Estados, que
_não conflitem com o not6- ma. i orl.a.
fornecedores. -~ . ..e.nt idades_ firi o·· interesse púb 1 1 c o.
nanciadoras externas.
Os "dados
que a pe_squi sa dei ndub i ta v e 1mente,
Entre essas, a dB manUtenção tectou. são:
aten- preocupantes.
Não
bastasse isso, a reforma do ramal Bauru-C.orumbá,
dendo
a
justa
reinvindicação
da
malha. ferroviária
exige
Na· Cainpo da Justiça, nos úl._--:.
fixadas
nesse
mais
de 400 milhões de dóla- das populações
mi lhõi;!.S,
ferroviário,
tal como t1mos cincos anos., s
res, correspondentes às despe- trecho
640
mil
e
770
pessoÇJ.s
visas com aqu1s1ção de 4 m1lhões está sendo defendida, Com
envolYeram-Se
em
10
milhões
e
gor·e
propriedade,
pela
câmara
de un1dades de dormentes,
3
600 mil conflitos. Dessé:ts peS:...
milhões
de metros cúbico.s de Municipal de Três Lagoas.
soas,
55%
não recOrreram à
brita e 371 mi 1 -toneladas
de
Era
9 que-·tinha a dizer, Sr. Justiça. prefer-indo resolver a
trilhos.
Presidente. (m.uito bem!)
que_stões por conta . pr6pri_a
( 42, 7%)
Ac.rescentando..;.se oú~ _
É preciso ver, porém, que a
O SR. PRESIDENTE (Nelson .Car- tr?-s. variáveis. reflet1das pela
RFF tem um cap1tal improdutivo ne1 r o) - Concedo a pa l a.vra
ao. pesqu i:;>.?.... _chega-se a_o percende
1 bilhão e 235 m1lhões de nobre
Senador
Jutelhy tual de 65,7% de pessoas que
dólares. proveniente da imobi- Magalhães.
não ·crêem na Justiça, ou que a
lização .de 600 locomotivas. ou
ela acesso não tiveram e
não
40% do total, e do fato de esO SR . .JUTAHY MAGALHÃES ~(PSOE. tem.
tarem parados 7 m1l e 200 vaBA.
P""Fonünc_ia ··o
seguint·e·
gões, ou seja, 18% das unida- discurso A)
Na opinião _do UUiz Sérgio VeSr. Presid.ente,
des
constantes
de
seu Srs. Senadores, de,..a.cQrdo com ran1, tal situação pode signipatrimónio.
a Professora Lucf1fa de.Almei- ficar que o en-tendimento entre

-que:

preservar a operação da linha.

ªpesar

ta
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Os passos do povo, dos pobres
e "miser-áveis sãp visfveis. Podem $E;!r~·· vistos
nª _violênci_a
nal do_ Bras_i J ç:J_e 23'-9--so.)
gue assOla ô País. -Ã Vioi_êl-1cia
Nossa o-1 ta v a economia do mun- e a face visível de realidade~
ç:lo relega 8 milhões de crian- profundas da soei e-çjadE:. é -decontra a Qua1·;dade__ de
ças
ao
abandooo,_ subme·t_e_ 70% núncia
sobrevi verem vida~ é grito desesperado,
é
Rui
Barbosa a~irma que num da·· popula-ção a
Concreta_ de _um_COm-Pais.
onde.
vecc:tadei r_amente. com
rendimentos que n?o supe~ t raduçãc
não há lei, não há. moral, po- ram t_rês
s·ãláf'ibs __ mínimos
e pl icaao _contexto, é mat:'l\féSta1 itica
ou
jurü:l1cament_e produz aproximadamente em aci- çãO
_-de_
t~cf"çlo .... _soc!â~
ocorre
falando" (Qraçãq_ .aos· Moços)
_ dentes de trabalho-4 ffiil
mor- esgarçado.- A violenc1a
tos
e mi 1 hares de aci den"tàdos- sempre, qua:[ldo· Se romp~ aq(,!e1_<;1
Que dizer dos 65, 7%_ de br:-asi- por ano. _-co l9cando_-s_e no acto- fina tessitUra· que possibilita
1 ugã~r.
Trb - munoo.
em aOS- seres·~umanos Coexistirem
leiros,que não confiam na a- gés i mo
com alguma -~-19-nid_ade.
plicação
da lei .P~lç. Justiça? termos ae quz:l idade _q_e yida.
as pessoas so 1 ucj Ot:\Ol,LOS
c-onf 1 i tos,
ma;s,
por outro lado,
pode também ince_ntJy:_ar uma_perigosa disseminação da prática
de fazer
justiça pelas próprias mãos,

de mede r
(Sér~io

r@ pode admiti r isso".
de SOusa Brasl i,
~ot"-·

o

Re~lexo
dessa
descrença na
lei é
própria
Constituição
de
1988.
pois,
em termos de
di rei tos
socu~ is,
a
nossa
co-nstituição aproximou-:se daConso1 i dação das .L_e1s
Trabálhlstas (CLT).

Na
última
década, "o rendimento médio rea1 dos t~?bplh~
dor~s . sofrew 1,1ma. gr~ye p_j ora.
Em~_1987, _e_sse rendimento hÇlvia
exper1Tnef1tado- --um cf:-escimento
de 2B~C em "r e 1 ac:ão à
1984
e1 o, 5-% ero --refe_Fênc i a a j $ê5.
Entretanto, se compãradoS esParafrasenado • ___ Rüi __ BarRosa_, _ ses rendimentos com os que fQdiria que a lei. no Brasil, se ram pagos em 1986, ·ano do Pladeslegitima,
se anula, reduz- no Cruza·ao.- houve uma queda de
in ~orna1
se à inexistêncta e.aq descré- 22-,7%-(Helival RioS
d1 to
porque.
a 1 em
dos de Brasília de 26-io~es). E de
ape:;;ar
freqüentes horrores da aplica- 1986 até--noss-os- dtas,
real idaOe _não
ção, tornou-se ~~Cara_,_ bur'acra~ dos·--~p1anos. _ a
tizada e e·l i t izada".
mudou, pelo contrária, os
horizontes
são de recessão
e
Em
educação, na expressão do agr~ras_:
Prof. Moac1 r ____ Gadotti,
t.em-se
N?o
h-a ~-ne 9 ar ;·-sr-. --~res; oet1te
um
"apartheid
racial econ6mi co". _Conforme a· pesou i- e Srs. Senadores, que as pêrs:
sa.
dos 22 milh~_es. 408 mil e pectivãs
são desafiadoras. Se
136 aJunos c.oro _idade ent~e não houver ~edidas corajo~as e
sete _e catorze ªnos.._ __14, 5% es- acer~os~
a realidade tende a
tudam ·em esc_o 1 as
parti cu 1 ares deterforar-:se_aind"a ·mais. -De
e
84,3%
em escolas públ iCãs. acordo Gam_oS -dados ê as grõIBGI;-,- a ·popuração
Nas escolas privadas_2.6% dos jeções_Oo
estudantes
são ~DeQrO,
66,6% brasilei~a.
hOje_ est_imada em
b~ancos,
30% pardos e 0,8% 150 milhões de pessoas, no anc
amare 1 os.
Do . to te]_~ __ gera 1 de 2000, daqui a dez anos port.analunos. 5% são
ne~ros.
52,5%- to ~ será de 179, mn hô?s e,
err1
brancos.
42% parcos e 0,5% 2010.
seremos -207 milhões de
habi tani;es.
amarelos._

a

e

Quem · põder·â cOnter, a permaNo sete L do traba 1 hQ. as sur-:-_
presas não são menores .. do_s_ .;3;i __ necerem os atuais "níveis de
m1lhões
de trabalhadores pes- qual idadé de viQa, _.uni~_ avª}an~~
quisados, 23
milhões
{_65,7%) cha de -J,:,-obres e deserdados?
começaram a trabalhar com menos de 14 anos de idade._
E--anQUstiánte a ObservaÇão de
que "o Bras i 1 cami nhc; a passos
Na
expressão do
~orna1_do
i nvi siye is mas seguros e quase
Bras i 1 (23-9:-90)",- são "padrões inevitáVeiS para uma ~spéc1e
ost_ensivement.e_ iníquos!'_,
de
hQJocausto, __ S:OCial,,. J".
( IstoE/Senhor de 1q~1o-soJ. ·
Segundo o Professor José Pas"-Em rierihüffi~pãlSdO-- rTiundo,- -t"Jérli ..
tore. "não há surpresa e
isso
é triste __. A entr_ªda do brasi- na própria I~dia, são mais a1 e i r o no mercado _de traba 1 ho é berrahtes
oS
Cotitrast-es
precoce e isso não ilCOntece em sociais", afirma_o PFof. Hél'iQ.
nenhuma
soe i edad.e _moderna_" l.,laguaribe em "Bfas__il~ Reform<i
( Jorna 1 do Bras i 1 de 23--og- ou Cé.o"S'
90).
Sr. Presidente--e Srs. ·senqdoEssa mas-sa·- de traba 1hadores res,
centrar i ªmente
ao
qu~
j avens é,
sem dúVida,
pouco~ pensa
a Isto e Senhor,
acre-qualifí_cada,
mal r:emun_erada e dito que os passos são- tão in-:sem __ partic1pação
po_lítica. visív~1s,_ e_ o holocaüstõ soTra:"ta-se de aprendize_s em ofi- cial e ev1t~vel, basta coragem
c, nas
ou
pequena_s
fábricas, e vontade po1ítiÇ~. Se sair _da
engraxates,- vendedores de rua, m1serabi 1 idade leva
tempo,
·é
domésticas e ba 1contstas. For- preciso fazer alguma coisa "que
ça
.a 1 i j ada
d_o _ saber O.e:svende para 9
povo alguma
tecnoló-gico. "0 t-rabalho f_ruto perspectiva,
algum horizonte
da-- saber,
esse
infelizmente çoncretq de soluçãQ
dos
seus
fica restrita a uma elite .. Ne-- problenlas
vitais,
em_ curto
prazo.
-~
nhuma sociedade que se preten1

•

É dever çlo l;_stado. P.r:-e~en1 r.. 9:
fazer-se presente
nesses
mcmeiitos
tunda!Tuf~tà_i s e- estab~--:_
1 ecer os ___ meç.an1 smos que perm1tãffi . a_
SÕC-H!c;:laôe .encontrar- Um
n_c~>V.C? ~q~j't_1

ESte

é

ipr: i

Õ:

· ·-

6-~óffi~ntõ- do-mfsereor

super turbam.

se- houver omi S~~g ~ ~e h6Vver_.
incompetênc1a, se existir
mediocr'idãtle
nq
descoberta ..__ q_a
es"Senclaíidade. tem que,
e-n-tãO,
o
holocausto se
torne
;nexoráv~~ ·:··
·- ·
Nào podemos nõs esQüeç~r-das
observações
do
velho
Aristóteles.
Pergunt~do soore
qual seria a f1nal1daOe da as:
sociação política, _o ãdmiráve-1
estag1r1ta
não
titubeou
êm
responder
que
ã ~elfcidade
9 e:.a r.

e

__"Se-a qF9anizaçãõ-p01í"tica-é.
dê- fato~ a principal
condição
social
Para· _o .viver fe1i"z,_ ·a_
derilo-Crac, a aPçrece. em nossos
dias,
como o cr1téri.c __ supr~~o
dà
melhor
orga-nizaçao
pÕ1ítica"-(fábio Konder camparato
"Para
a
Viver
a
Democracia'').
Para
isso,
no entanto, não
Qasta elaborar·constituiÇÕes e
le-ís;-- é preCiSo "incorporar· 6s
principias à vida,
proporci_Q-' _
nando a todos condições eduçacão específicas para aprimorar
és instrymentos que conduzem e
garante~ a feiicidade pqssível_
maS reã.T, na vida humal!a·
Era o- qUé t i-rlha a dizer,
Presidente. (Muito bem~)

-sr-.

o SR. F'RESIOENTE C_Nel son Car--ne1roJ -~toficeçrq· a ~RalaVra ao
no_bre se:nad(fi"' Maccõ -~ãci el.
Q SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.

Pronunc1 a
o
.
seguínte
discUrso.) ~~ Sr. Presidente,
Sr-s. Senador'eS. ti v e a
sa t fs;.
fação- de- comparecer.- a cb_nv_i_te
do M1nistro
Ozires
Silva,
secretário Rubens Costà e _Presidente da Chesf- _Eng. Mãrcos·
Lopes ...:. à. sol en! Qad$ __ Q_e _~ss inatura
de convenio
~ntre
a
Cia. Hidrelétrica çlo __ São Frar"!-·
ci_sco_ e _a Companhiã de- DesenvÕlviriieAto
do São F:ranCis-co-,
órgão agora vinculado
ao Mi-
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Agricultura,

vi-

sando à execJção de obras de
irrigaçt\o n,: regfão-oa barr-agem de ltaparica,
situada no
rio São Francis.-:;· na dfvisa·
entre o t.staa<) ("_ Pet '1ambuco e

o Estado :ja 8.1 ,, a.

Gostaria de •egistrar também
a presença ~v;_ colêgas congress i tas,

Quinta-feira
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DePL'tarjos Federa is

José Vorge Vasconcelos e oswaldo Coelho, dos Secretários
Nacionais de Irrigação,
Hilberto Silva e do Meio Ambiente, Uosé Lutzemberg, do eXPresidente da Che~f e Deputado
Federal eleito José Car·los
A.;
ieluia, do Presidente da Code-

vasf, Erasmo Almeida, do Diretor
de
Engenharia
da
Eletrobrás, José ·Luis Alqueres,
do Deputado Estadual eleito Carlos Caribé, prefeitos,
vereadores e.outras per-

sonalidades da região,

A assinatura, do -convênio entre a_ Companhla Hidrelétrica
do
sao
Francisco -_CHES~ e a
Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São FrancisCo- CO""
DEVASF.
com
; ntervet'li ni ênc 1 á
das
Centrais_ E1étrica$ Brasileiras S.A. - EL~TROBRAS,
tem
o
obJetivo de
tLansferir da
Chesf_ para a C.odevasf __ a
conclusão da implantação, operaçao, manutenção e
emancipação
dos projetos de irrigação de
Manga de_BaixQ-BA •. Rodelas II-BA, Qlorla I-BA PiscigrahjasBA e PE, Pedra
Branca
BA
Apolónio
.. _-sa1es-PE:
Piscigranjas-BA
e
PE,
em
operação: _Borda do Lago-SÃ e
Borda
de
Lago-PE,
Pedra
Branca-BA,
Apolónio _.SaleS-PE,
Piscigranjas-BA e PE,
em
implantação;
e
o
projeto oe
Angi cos-PE-,. em es.tudo de Vi a-bilidade,
atende a uma 1mp·e.;;
r i asa necessidade soe-i a 1-.
o evento
I.tapar1ca pode ser
saudado como acontecimento de
memor~yel relevância para toda
a reglao, em virtude das decisões
resultantes e- relacionadas com a retomada_das
obras,
visando à conclusão desse importante. empreendimento,
de
grande significado econômico e
social para o Nordeste.
o
complexo da barragem de Itaparica t_eve início em
1976_,
sob execução direta da Companhia Hidrelétrica do São Francisco- CHESF, após um reestudo da
P~ograma
de Obras
da
E 1 etrobras,
provocado
pela
crise do petróleo de
1973 e
pela
perspectiva
de racionamento de energia elétrlca.
O lago da barragem foi planejade para ter. .834 km, atingindo,
nas_ suas
margens, três
municip1os: Petrolândia e Itacuruba, em Pernambuco, e Rodelas, na Bahia, uma ·comunidade
indígena,- a dos Tuxá, no--Município de Rodelas;
22 núcleos

rurais; 47.545 h~ 'ç:~e terra, 14
mil habitantes Urbanos. 21 mil
habitantes
da zona rural e um
rebanho de aproximadamente g2
ml 1 cabeças. ·
Ao
1 ongo
cioS anos, .?_ Pi:!~t fr
de 1976, I tapar i ca 1:em Sof·r i d_o
nu~erosos percalços. ora ligados à ~cç~ssidade de
intensi~~ C?S:âo
_p9s
c.onta·to~, ~ negO"'
c1açoes com a· põpu 1açao. a
se.r
reassentada,
ora ocasionados
por conflitos e, quase sempre,
pela
impontualidade, parcimõ~
ni a
ou-·_ fa 1 ~
dos
recursO:s
previstos.
A1ém da aSsinatura d~ mencionado_convénio, a
presença
do
Sr.
Ministro O~ires Si1va às
o_bras de ltaparica revestiu-se
de _ fund~~enta 1 .
i mportâncfa
porque
o
-Ministro
pôde
verificar in _loco, o
está9_i_o
dos trabalhos e constatar a
sir;~nificação social da. irriga-ção da borda
do· 1a9o,
obr:S
~ue,
de acordq com o Mjnistroj
d.eve_rá.- a_té 19.92. ano de
sua
conclusão.
çcmsumir- recurS~
de âproxiffiadamente 400 m1lh6eS
de dólares~
Esse acontectin9r1to é de capl..__
tal signtficado para a região-~
pois,
j a_ no qu~-rto ano. _após a
1 mpl antaçao
dos proj e tos- d_e
i r r i gaçâo, é ~SPEl'ráOP _u_ma produção anual de-350--_rllll 1:onela'd.as _de al.l!!!El'nto~ ,_ -des~acan_do
se tomate fndustri_al, _.. feijão_-,
cebola,
batatinha, amendoim ~
melancia. cóm um Valor estima'do
de .apr,:ooxim2i.dame.nte.so ·rn; ...:.
1hões de dol ares.
_.A
oferta_ ___ -dé emprego da iffi:plan"taçãõ- doS projetcis
cal·c,ulada ___em_13 mi 1 emprf?_g_os di.retõs e ·ao redor de 26__ mil empr_El'gos· indiretos, sem considerar Que 6 mi 1 f.3mí1 fãS,- n:ta.is.
ou menos 50 m"f 1 pessoas, eSt_;;~"
rão assentadas
definitivamente, com__ s__i tuação econômi ca as'segurada, conforme os dados de
p_rodução que já,_enunç:_i_et_.

e

2ll.

arrancada
conduza as obras ôo
complexo de-Itaparica à
con.:.~
clusão tdtal. pois a pOpulaçâÔ·
já de~ sua parte de sacri ff_cto _
e- --o ·effi1jreêndimento é de SUmi!?i ~portânci a para reg_i_ã~_· ·
<-~;

A rea 1 i zação -dessas obraS:,
previstas ...;;.. é bom salientar· ~~
no: ·r:;roje"to -de construção da
hi_drelétrtca,
representa. '"P
resgate de- uma dívida socic:;rl
do Governo da União para com~f:l,
populàção da
região inundada:
pelo lago de Itapartca·.
Elas·
vão permitir, estou ·c13r-to. om
gra-nde desenvol v-frflerito -da a:::- 1
gricultura irrigada na área e,
cohjuntamente; uma enormé me.;._
lt'loria
das __ condições d*ª-_vid~.

~~~~g6-~' ~mf r~i~a~~~ :- -a ~~~o d~ i

empregos di retas e
indiretos,propicia o aparecimento de uma_
sól i~a .
- .- agtQitiC:IúStria.-~ :EnseJara, tambem, mostrar, as_-,
s i.tn como já ·ac;:orytece em outra;s
partes-do sem1-arido nordesti.no ;·--Que o Sertão pode
repr:-~
sentar
uma
nova
fr-onte1r.a
agr·opécuária para O _Pais. De5.:...
de
c;ue é 6tivio; sejam feitõs
os- i_nv~~tl_men~ps
necessár-io$.
Sr. Presidente,
Impõe-se que a obra não sofra:
solução de cootinu1dade,
isfo'
é.
não
fa 1 tem
os
recursos.
neé:êssárfós, --em parte pr-ov~:
nientes _de emprést·imos·conce;..
didOs--. Pelo
Banco·
Mu-n'diãl·
(B!RO).

.. .

--

~ - .

..

.

.. ·- ..
~-j

c

Espero, poJs, e crer ser este•
o :-.-sent t 111ento d~ toda
a
Casa~.·
-Que_ o Governo Fêd~ral, ]eia-Se,
os· Mini-stérios dã Economia,
Infra-ES:.tfLitufá e -Agf'icu1:tura, _
di 11 genci em para ·que- os· rêcur=·;;.sos
sejam 1 ibe_rados tempestr-vamente, inclusive aqueles Qú_e·
são qados em cOntrapa. _rt"ida ac;ts"
empres'tl.mos externo·s do BIR_9_:_·.
Conc-l_uo,
ãss i r!,.fazendo, -'à-0,
lado _do elogi·o ao Governo- d,o
Presidente
Collor pela viabi~·
1 l zação
dessas
obras,
d.e·
caráter marcadarnente· social"",
um·apeló no sen·t-ido--de_ que ãs
obras
de ltaparica sejám ca:ba l ment·e executadas.

SegLir1do
l_n.foi"'mações -da Di re_tori a da Chesf, "os projetas a
serem
imp_lant?ldos __ ._es:tao distribui dos no tfãch6 do _r i o que
vai de Santa_ Maria da Boa VisEra
o QUe tinha a dizei-, sf.~. ·
ta até
Itaparica,
pelo
lado
pernambuc:ano..
e
do Município. Pr·esidente_. ÍML.:i_i__ to J?em!)
de~Curaça .a.t_e _o
_Muni.cipio de
Gloria, pelo lado ba_iarià. Isso
p-ropiciar_á
a
ligação
do
O SR. PRESIDENTE (NeÍ son -Car;
"oásis" de Petrolina a bem de:- neiro) -Concedo a palavra aõ
senvolvida cidade de Paulo A- nobre Senador Nelson Wedek i n.~
fonso,
sendo fundamental para
o de~~"nyo1vimento da
regiã,o" ._
O SR.
NELSON WEDE:KIN (PDT .... :
.
SC.
Pronuocia
o· ···seguinte
Os
prTrilêir'os··-·pro·jet.os -de dis-cur 51 o.)
s.r. Presi~nete"' ~
acordo co'!i_ ·pr 1 ncí pi_o_s. da· Cl:1esf · Sr-s. Senadores, not f cfa econ6'-:- terão condições de ser i nau:- mica-,- putil; cadà · nO- .Jorna_1 dO
guradoS em ji,J,nho _de 1$9-1., . _sT:··_" Brãs11 de
18-:11-90, _ f{os ~ Q?! :·
multaneamente- co:m·o __ desvio d_ó contã ·.de" ~qu~ Q srásn--es"t.á:
rio São Francisco, na·usina -de: tendo enormes gastos em ""divt~ •
Xingó.
-- -- -· -- · sas ·com a compra de produtos'
- --supérf1u~~-.Qo-e)(1:~ri9r.; __ .~
§.i::
Sr.-- ~-reSf:dente:--e s·rs. _S_e_n8cl6-:-:·: tomar por bas~ as ·i mportaçõe;:;
rês, e 1mprescindfvel que essa autorizaas neste ano·:
.._

.·'
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Como
destaca _o __ jornalista
Existe,
portanto, um -mercado
Pf-~ci sarfios rutar coritra i_sso.
Sé-rgi_o Costa, são dados de im- garantido·, -ã5nda Quê _rest:rito:' r_azão
porque
elevo
meu
pressionar,
como
o das enco- _para os produtor_ supérfluos protesto Não é poss1vel que_ o
mendas_de tapetes. que atingi- que estão _ açambar,cand.o
nossa
Pa f s cont, nu e a di J api dar _suas
ram 6,1_ milhões de dólares; de pauta_ d_e_ i ~pC?r~a~õe:~-·
reservas,
para atender às ne'"
chocOlates,que alcançaram 3,2
cessidades de tão poucos, - enmilhões
de um dólares;
de
Mas,
e
quanto à
balança quanto a grande maioria da po-c
orincos e bijuterias, que c_he- comercJa 1? As imPortações bra- pu1 ação_ se
priva
até
do
garam a um milhão de dÓlares; s 11 e i r as,
em gera 1 , a 1 cança- -essenci a 1 .
·
--: ·
-- ·_
e até, pasmem, Sr.
Presidente ram, até setembro 'deste- ano, e
Srs .. S,enadores. de ca 1 çados 14,3 bi lhões_cle dóla__r_~s. 9% a
É._prec(sõ da_r uri1baS-ta a essa
para -e.squi, qu~ envolveram .9.6 mais "c:iL!e ·o mesmo perfodo de absurda gol_ft_ica
d_e
irilpoi-tà.:.
mi 1 hóe:. . de do lares! Isso sem 198.9, enquanto que _as eXportações do Gov_eriio co-1 ]or_.-:::
falar na importação_de doces, çóes, no mesmo período, caíram
óculos, peixes ornamentais vi- 10,5%, ficando em. 23,5 bilhões
Era
o--Que -t-fhha-'-a-_diZer~~:sr-·:
vos, alpiste, e toda
a
sorte de dólares.
Presidente. (Muito bem!)
de
produtos
de
segunda
necess i dac;ie ..
o sa 1 dO da ba 1 aftça comere 1 a 1 ,
O SR. P~~SIDENTE- TNe-1 son_
até setembro_deste ano.
ficou neiro)-:- COncedo a pa_lavra ao
Num PaíS em plena- recessão, em 9, 19 bi 1 hões de _dó 1 ares.,. nobre Ser:uidor Odaci r Soares:
·
como o nosso.,_ como
just_1fiçar 30% menor qtJe o
r e 1 a t-i v o _ ao
a
existência de _consumidores me~mo pe:ríodo de 1-9-BS,
ó SR. OOACIR SOARES--lPFL. ;__·para
produt_os
tão
RO
Pronuncia_
o_
seguinte.
dispensáveis?
Por . conta
desse· Óesefn;JEmh_o-:~ dlscurso.l_
Sr_L -President~.
já existem, na
ár_ea
oficial.
Srs. Senadores, a ConstitufÇão,
Com relação à primeira per- proj9ções
prevendo-saldo ze~o Federai,
nos
itens.! e IV· do
gunta, a respo_sta não é
mu 1 to .ou. negativo, ao final. _q~ 1990, artigo 221,
determina que- _a ~
difícil de ser encontrada. Se- em nossa bal.ança comerc1a1.
p~OOUção-- e- -a programação das
gundo os da elos da_ . ú 1ti ma . P~~- .
em1 ~saras _de _ráOiç :!fi __teJevi sâo
Ora; uin S'a\dC-positfVO na ba- atenderão a principias de; __
quisa Nactonal por Amostras de
__
Doml c i" 1 i o - PNAD -.- rec~ntemen -1 anç;:a, cqmerc i a 1 .é _funq_amenta 1
te divulgada pelo IBGE, a_c_on-. para_ o
i nc.re.ment:o. de nossas
"I
preferênci"a a final~da-_cen_traç_ão. de renda, que é
um res~rvas_, o for ta 1 eci me,ntQ ___ de -des educativas, __ artíSticas.
dos mais catastrQfi.cos probl~ nossa posiçã_o internacional, a cu 1 tu r a is e i nfor:-ma t 1 vos_;_·~ _e __
mas
sociais_ !:;:!rçg;;1l_eirq$, (::!"'i ação _d_e _condições
me 1 h ores
agravou-se
nos
Ultimes
dez -dê.n~gqc1-aç_ão da dfvida ext_er"IV _-:- __ t-espeiitci
ãos -valoré:S
na, a compra de proÇi_u:tores es- éticos ...e. soçi a is da
anos •.
pessoa e
trangei ro_s_ · que efet i vamente da fam1 11 a. "
Em, 198i, os 5Q%_ de_ bráS11ei- são n.ecess.§rios___ ao processo de
ros pobres. que exercem __ .a 1 gum desenvolvi mente, etc.
Recentemente.
o
Governo'; --àtipo __çie __ atl.vi.Pad~ econÇ)mica,
terjdendo ã-·avalanch~
de:
CQ.t'-:.
ficavam com
13_,4% _.Qa. r~nd:a
O Presidente J:ollor, durante_ respond~ncia
encami_!1hade pela~,
nacional. Em 1989, essa- partt-- a campanha _eleitoral,_ prometeu sociedade,
pedindo providéncipação caiu para 10,4%.
implemeotar_polític.as ec_on6mi-_ cias contra programas de t-elecas e soei a is ~pazes _de _ res- -v i são, edi to.u
a Portar i a n~ .
NQ_._:;e_ntánto .. os __ $% mais ric_os _gatar -:da· _m.iséria __ ~qu_eles ,90';{ 773/90, _ estabetecenqp çl_as_s_i-- __
da pppulação_, que deti_nham, em da populaçao QUe
t;veram
sua ficação lndicativa das divrlr-_
198.L .-3.3;-4% de re;tld-ZI .na_c1ona1,_ participaç_ão_ na renda nac1onal sões
pUblicas _e _ dos Qro_gramas
tiveram sua partic;tpação au- diminui"d_a_- os des·ç_amiSados_ e ~de rádio._e T_V. ______ :
_ : ____ _
mentada para 39,4%.
os --pe:s=-ctesca-1 ço5 .:. , - e que iriam_ tirar_ o Brasil ae._seu m,oNumerosas vozes levantaram--se
Já
a
parce 1 a
efet 1 vamente de 1o __ arca 1c.o, fazendo-_o pe_ne- contra .E!ssa me~d_i da, argüi ndo-a ___
mais rica. de: _nos.sa .~octeda.de, _ tra-r na era da
modernidade- ~,de
inconstitucion_al ida_de- e de
que ___ representa. 1% da popula- aprdXi mar-S~
do
Prime r i o. repres_entar o ret__orn_o-~dÇI_, ceoção, _aumentou -sua participação Mundp ._,
_
sura,
de. tão desagrad_áve 1 _mena_. renda _ naciqn~l- .de .1.3_ para
mória entre nôs-br~sfreiros~
17,3%.- num
fncremento
giganOr-a, rrlcrdérr"i'ictaOe €i i ssof Im-tesco _de -30% na participação portar o_Lu':{_p_a qualque-r. cus-.
sr.
Presiciehte, -=quero, Oeste~
,a renda, em apenas 9 anos!
to_,
.consumindo no.ssas dlV_1 sas instante. mani__ festar mi_nha o--·
e diJapindando _nossas reser~ pinião
e _apresentar minha
Numa
vi são gl oba 1, fornec_i da vas.
obtidas com _
_o trabalho e .iniciativa. -Nã_o _se
trata
do
Jela pesquisa. te~os
q~e _90%
o sacr·r:t.iCio "cte tod·a a
Nação, ress_urgimento- .dá _censura. nem_
je _nossa populaçao econom1c~ só. p-~r-a------at~nder_ ã_s ne_cessida-·- da restriçãQ _da
1 iber:-_dade de
nente ativa teve sua partici- de_·s supérf 1uos de uma
mi nori_a_ comuni ca_çaq_, __ m1.1i to rneno_s_ Q..e_
Jação na renda na c 1 ona 1 di_ mi- pr-iv-_i 1 eg·'i ada,
em prej u fzo do feri menta
aos
d_i spos i ti vos_
"lU 1 da, ao
passo .que
qs _ 1 O% Pai.s como um to-do, em especial:_constitucioinais_.
Trata-se_,
~estantes
da
população se a- da
--lirancte
maior.-ia
da sim, e esta é obrigação ·dtr po)ropriaram
dessa
parcela popula·çab:?
der
púb_lico, ___ de __ aproximar_ o
lerdida.
Em su_ma: ___ os __ _pobres
produto veiculado pelos meios
'i caram ma _is pobres e
OS
r iIrifelizmente,
essa não é uma de comunicação- a_os- i nt_eresses
:os, muito mais ri-cos.
medida_ isolada. mas
uma
ini- da pop~ 1 ação.
- - ciativa _co_er-ente __ com_a_ politica económica global do Governo
Imposs-ível
ne9ar ~Ué, -atuã1---·
que, a titulo de tor- mente. a soci"eda_de .. b.r:-_as i 1 e i r a
Esse
processo se_l vagem de Collor,
nar nosso País
"moderno",
de se encontra
em profunda_ des_- _
on~eDt~ação de renda levp~ .o
-implantar
o. 1 iberal ismo econô- vantágem em- face do_ poder
d_os
.anco. Mund1al,
em r:elatono
miC'o-.e-.
combater
..
__
a
inf1a_ção,
_concessionârios
dos meios de
:ambém ·_re_centerilent_~ di v_Ul gado,_
-det·e:r1ora
os
salários,
conce_ncomunicação,
um
poder
de
mãó
t
consjderar .o Bràsi 1 _como Q
desa- única, ilimi_tado, _irreverente,
ll< País mais- i njustõ do -rnungç>; ~tra._ainda mais a renda,
apelativos,
~m
matéria de distribuição d~ --ce1eré: .. a econo_mia e promove a em _a!gun_s _casos
reê:ess~o,
com
se_u
séquito
que co 1 oca_··; nteresses parti cu~anda, atrás de apenas de_ Hon·"i
nev~
t"Ztve
1
de
traba
1
hadores
lares
acima
dos
interesses
da
juras -~e Sef'ra Leoa. países de
:desempregados
e
fami l i as sociedade à _qu8.1 deve ou deve.:.
~rs .e conttngentes. populaciqdesamparadas.
ria servir. -"Poder de vida
ou,
iais inexpressivos.
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de
mo~te
sobre
qualquer a sociedade de meios para inimplantação
1 nformação 11 ("Washington Nova-- terlocução e para
es,
A
quem
pertence ·- ~ de uma pol l ti ca para o setor,
informação? Caderno de

ção Popular

D~

16)_,

Eduça--- evitando-se

É ini ster -adequar a comunica:
ção à cultura da sociedade.
E
preciso ouvir a crescente in-

abusos e
salvaguardandO a liberdade e os valores sobre os qua1s a
sociedade se firma.
Era

o a0e tjnha a "riize~.

Sr.

satisfação dos numerosos se- Presidente. (Muito bem!)
guimentos sociais que se apõem
DOCUMENTO A_QUE SE REFEa exibição indisc~iminada de
RE O SR. ODACIR SOARES EM
cenas
de nudez, de _v_ioléncia,
SEU
DISCURSO:
de ativismo sexual, de vulgaridades apresentadas como arte, de desequilibrio impingido

como protótipo· de comportamento aberto e __ moderno, desestru-

turando a família, desrespeitando o desenvolvimento natural da criança e desorientando
a juventude.

O DIREITO À INFORMAÇÃO

Há _poucos

dias,
os jornais
noticiaram a comoção
na c i o na 1
por
que passava
a Argentina
com a publicação de
reportaÉ claro, essas sâo_questõ~s. gens sobre uma lista de supospolêmicas,
mas
nao
sao tas (ou verdade1ras) amantes
medi eva ;.s. São preocupações de do- presidente da República, ao
profunda atualidade.
Não há
mesmo tempo em que o
Senado
negar gue o menosprezo dos vaaprovava,
com
apenas um voto
lores eticos _é um dos· píores contra, p_rt;;~J~:t_P_ de lei. consimales
de hoje, pois "os valo:de-rad-o amorC:Iaçador:- C!Ç~. 1mprensa
res éticos sao o que há de - porque pune com prisão de
mais
elevado entre
todos os
até quatro an-os quem di vu 1 gue
valores naturais. Acima da gequal quer
t f po
de
informação
nialidade,
da sensatez,
da
que
"não
esteja
destinad.:: à
vida próspera. actffia_da formopublicação". De um lado, a insura
e
aa arte, êfc1ma da esvas-ão
despudorada
do terreno
trutura perfeita e da força de da_ pr 1 vac1 dade pessoal . De ouum
Estado, estão a bondade, a· trO.
uma
negação ~b~o-luta d'?
pureza, a veracidade e
a
hUdireito
da
soc1edade
a
mildade do
homem" "(Oietriçh
i nformaç.âci_.
Ambas,
questões
von Hildebrand- -''Atitudes
E-. fincadas no delicado e conturt 1 cas
Fundamentais~·..
_Cfrcul o
badO
terreno
do. cOntrole s_ode
Leitura,
Quadrante
c; a 1 da i r1formação. Sã"o quesEditora).
tões
das quais vjmoa fu~indo,
no- Bras i 1 • como· o_ 9i abo- fo!;Je
Não quero_aqui responsabllída
cruz..
E que.-- nao .tardara,
zar os meios ·cte comunicação d~
nos a_:tropelar_ão com problemas
massa por esse quadro, mas e
gravíssimos. Mu,-tos peíses vêm
inquestionável o poder desses
enf rentanoo com mais C01""agem o
meios na disseminação- ·cte idéiprob 1eina,
E produzindo-- regras
as
e
atitudes
con_t_ra_s_t.ant_es
nesse_ terreno tão difícil.
Acom a ética e a cultura:, parinda
recentemente. _por exem-·
ticularmente em uma
soci-edade
plo, para
co-ibir
a
imprensa
como a nossa. dada a subcultusensacionãJiSta em suas tentara em que a maioria dos brasit_i v as de devassar a
v i da
dos
leiros vive.
'
membros ·da fami l i a rea 1 e outras
f_ i guras _ destacadas,
o
Sem dúvida, a SitiJaÇâó a_tual
Parlimento britinicio aprovou
reflete o flanco desguarnecido
lei
que
estabeleceu -algumas
deixado pelo Po_der Legis-latiregras para os conflitos entre
vo, que não
regulamentou,
oos meios de comunicação- _e
as
portunamente,
o _§ 3_g_ _do art.
pessoas por_ e1~s _focalizadas.
220
de
c r i ar
-- formas _ En"tre
outras' coisas-,
prevê
democráticas de participação
e_ssa
1e1
que: 1) nenhum meio
da sociedade na def~sa
contra
de ·comumcação tem o-- dJrei to
eventuais abusos dos meios de
de
responder. na mesma publicomunicação.
cação, a resposta de alguém
que se t~nha consid~rado atinNeste _contexto, Sr. Presidengido e exija que se estampem
te e
Srs.
SénBdores,
desejo
seus' esc-1 arec i mentes: 2) toda
apresentar a esta Casa projeto
notiC1a que se
refira
a
uma
de lei visando à
consolidação
pessoa implica direito deresdos
cinco-projetes que se enpoSta; 3) as Pessoa_s_ têm dicontram em tramitação no
Conr-e i to à pr i vac i da de. a não -ser
gresso
Naci __ona 1
( PLC
n-'"em assuntos
reconheci _damente
3. 8.34/89.
PLC
026/89·,
PLC
de_·_ i_nteresse púb 1 i co;
4)
o
874/89, PLC -905/89., da Câmara,
jorna·l ista,
ao tentar obter
e
PLS
n_g_ 5/89, - db, -·-~-se-n-a:do
i n·formaç.ões,
não pode ocu 1 ta r
Federal).
dispondo sobre a
su_a con_ctição Rr:'Qfissional ;. 5)
criação_ do Conselho de Comuni- -os
me i os
de comuni_ca-ção não
cação
Social, _ nos
termos do_ podem, pa_ra obter informações,
art.
2'20!1.
da - c-onstituição
recorrer
a suborno, dinheiro,
Federal. ·com_ o estabelecimento
poder ecOnõm i co oU _mesmo
comdesse instrumento.
do·tar-se-á
pra de noticias.
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Trata-se,_ pois, de- 1 i-m-ites--ao
di rei to da soei edade- à
i ni'or- ~
mação-_ que,
ent-retanto,- eSt~·
reconnecído implicitamente. Ja
entre nós; não há um só-dispo;..
sitfvo de lei
qUe· pr~teja· 6
direito Da sociedade a infor~,
mação trate de suas violações
ou
fixe 1 i m1 teS ~ E essa é um'à·
questão crucial. Porque a
jgualdade entre todos os cidadãos na poss i b i 1 i d_ade de acesso à in~orm_ação é - ou dev~r:ia _
ser
um dos
pressupostos
básicos
úma socledade ver-dadeiramente deffiocrát i ca. TfffOI"iTiãÇ:ão.
e- _ podér,
j_á
sabemos.
E
prec1 so
dar
co.nseqüênci a,
então.
E
perguntar: a quem Pertence a
informação?
Se estivermos d~
acordo em ·que e l_a
per·tence -a
sociedade
e a cada- indivíduo:
se estivermos de acordo ~m gue
esse direito do cidadão não se
confunda com a
liberdade de
pensamento nem COm ã llberdade
-de expressão - neste caso, e_s-_
teremos de acordo também com- a
neCess i dá de de _-,- ns.crever o dire1to _dos cidadãos à informação entre os d __i_re_i_t.os_ da c i oadanla,
- na
Constitulçã_o
brasileira Para que;
em seguiaa,
essé__ -_d1reito possa vir
a ser protegido:_ através _de
lei_s orctinárias que o r:egulamentem, estabe 1 e_çam ~eys, l 1mi;._
tes.
possam compatlblllza•lo
com a propriedade privada dos
meios de s;.~mu.nH:;ã"ção etc:

ae

Trata-se,
em- êlltima ·análise~··
de definir (e_ de
limitar) _os._
formatos
soc:t_ais
de controle_
da informação
que
nãô ~. .'.s_e
confundem com censura_. Ml.:l i tos
desses formatos
já
estão -em
vigor
em "'Vér'ios países. Para
impedir a concent~ação da
informação- em poucas mãos (e seu
uso para gerar poaer
poljt1co
ou
económico)_.
Para
impedir
ocultação ãbuSíva-·da
informação pelo poder público ou entidades privadas. Para coibir
violações
da privaçida_de. QL!
das esferas
necessar i- a:me_nte
sigi lesas da infor_mação.
Nos
Estados Unidos. há pouco
mais de d_o is anos, o Congresso
converteu-- em-legislação fede_ral uma resoluc;cão _9<?
Comíssã6
Federal
de Cbmun1cação que
proibia a propriedade simultânea
de mãís de-Um meio.de çomuni cação (TV; j orna 1, . , rác;l.i o I
num mesmo mercado ---e 1 ss-o-_ o~
briQOU
megaemPresários
como_
Rupert Murdoch a se desfazerem
de alguns veiculas (para r_eter
outros). Na Itália, a situação
as tá se _r._epet i ndo.
E.m vá r i os
outros __ pai ses europeus, as _te~
levi.sões_ públicas são dirigidas
obr t gato r i_amente por con-:se lhos. nos qua_i s estã_o representados os
part_i dos po l_i t 1cos.,; entidades da çhamadQ
so~
ciedade 1:ivil_ (sindicatos patronais_ e- de emPreg'ad_os, i grejas
etcL
S_ão
muitos·-..os
formatos·-- Mas. tQdos
partindo
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Mais uma vez Chã."nÍo. a aten.çãog·ol.J cooperativas e garimpeiros
das aú:t.o~r_fÇiad~s .P:âr:a· q~~ _
.. pro- a Rararem _com a eXtração do
movam b re.infc_i_ó __ j:l.os, ..t:Taba1hos minério, gera~ndo uma
situação
nà BR..:354. qu·e é de Vi te; 1
ím- . d~sesperadora par·a o estado.
portânci
a
para
'o_
E-stado
de·
Aqui ,
praticamente
nada
se
No setor a9rfcola extrativisavançou nesse terreno. na. úl-- Rondônia e sua gente.
t-a_, a made'l r a não tem mercado
tima
Consti1;uinte. Seria i_lue sua exp1oraÇão com custo não
sório, porém. acrecfl"tar -que~se --sr·. c: Presidente, _s-rs. se-naCOpoderá
construir
um. ~egime res, o segund·o pr'ob 1 em.a que me compensaçjor _ :tem provocado _o
encerramento das atividades de
verdade i rament_e ___ ,._ def!~QC_r~t_ f co_ traz- a_-es_:ta tribuoa é para arertar as autoridades federais ~v~-riaS madei·reir'.as· e a dispen-·
sem mexer nesse vespe1 r o-';
quanto
à
agricultura
de sa _de numeroSOS-funcionários.
Rondônia.
O setor
agricola agravando ainda mais· o probleVisão, 5 de setembro .de 1990
está. em situação Calamitosa. O ma social.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- produtor de Rondôriía·!. di ferenNestes últimos· qUátrD anOSneiro) -Concedo a palavra
ao te do Sul do Pais, e -um homem
feito
nobre
Senador Rona1do Arag~c. descâpi'tal i z~do,_ sem _recursos outra 60iàã- não ·tenho
· para
g(Jâ.f-dar a· sua produção _a senão
1 ançar
o ineu gr'f to de
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - fim de esR:erar me_l hores preços protesto desta tribuna, prOcurando sensibil Czar as autoriRO.
Pronuncia
o -_seguinte qua.ndç. colhe a sua saf~a.
discurso.)
sr·. PreS_ident·e.dades federais pa'ra os pr'ObleA9ora ·
mais do _ gue nunca~ tnas
da
Amazónia_·e,_especialSrs. Senadores,__ do__i s _prob 1 emás
problemas de
me trazem hoJe a .elsta. trlb[Jna-. quando o Gover-no -__ nao garante mente, para os
preço,
·
cfrmazenarrient6
e
ÇJei_TI
Rondônia.
Inúmeras vezes tenho _c-ha!IJ actÇ~_ -fl _
atençãcdas
au_tor dades c;.ompra a prOdução de_ seus. oré gravíssima a s ftuação
Nada
têm adiãntãcto. pois os·
responsáveis pelo_ s_etpr
de gâôs,
transporte _deste~ P.ill-Í::S~ .e- com d_o homem dp campo____ em Rondôt')ia. meus protest_os~. e
:i_ol f c_i tações
Os
mUf"licípioS
produtores
de_
não
térn
ol:;lt'fdp·resposta ·e 'Ron:-:
especial idade daquelas___ dq_ .Decaco- dônia_ co-ntínua merQuJhada
nospart_amento Nacional df?- .~s't_rél; ca_re.. como_ por'_ e_x_ernp1 o,
e
a Amaz6n1a
das de Rodagem. Sabe a .seçr~e-:-~ a)·;_ CQ(Il_:m~ fS_ pé 70-:Jni 1 pessoas· seus problemas
l=)el_o · ~ Go~.rerho
taria
NacionaJ_ __ d~ Tr.~nsporte, ná_ Zof"\a Rur_al .~ ..6Ç mi_l na ur- _ eScjuàcfda ·
Federal.
·
·
que o meu Estado,
Rõndónia,_· b_ana, a si tuaç_~o- e. grave.
tem como espinha_ -dorsa 1 a SRQuando e:>dstJa O IBC. o pro·-' voucontinUar
insi·sdndq_,
364, responsável pel_o _ t,r·áfego
entre os centros produfores· do_ dCft_-Qr-:-entregava seu pro_áuto _ a país esta é-a minha _miSSão e.
eSte
o·rgâo
do_
·Governo,Federa
1
.·•
que.m. Sãbe al~~m diá nSo conse-País e a
Amaz.6nia _.Oc.id~nt~l,_
do- GOverno - i= ~d_e_ra 1
onde está .1 oca 1 i zado o EStado -Havia-um preço· de: garantia .• gui remos
-mas," 'nO_je-;'- o. Gover:no· Federal. .aquilo_ e _ ql,Je temos direito e
de Rondõri-1.,: .·
esquece.u. ·o produtor da regi ~o que- na-s-- tem si do negado ao
- - ·
Com estardalhaço se.lançou_o de _ Caçoa _1 , _ t;>_e.m como_ de Ro 1 , {11 l oogo dos_ anos .
Médicí _,.
sos-Rodovias. Ch.ame i a a'teiiçãO de ~Moura,-· _-President,e
Diz o. d_(t.atfb- oue' "a eSperança
das autor .idades quanto ao .. _-terQ- Aj ta___,.. ~1 or-e~~ta' NC)Va eras i 1ãn':L'uzi'a,
Alvorada_. é a úl ti rua que morre",
e eu
po··que tínhamos
para- ef~tL!ar: _ dia; -·sa-nta
São
MiQUe.l·,
--costã:.-MarqUes_,
Es.:.
_
esperO
Que
cohS1Qamos manter
os reparos, _os tapa -bu_racos !1?.
BR-364,
pots
Q
peripd_o ___ oas pígã,o. dO_,-o,fste, . pi menta Bueno •. acesa essa chama
e possamos
a . Amazónia
íntegr~da no
chuvas
na região amazõn.ic~.j~ todC!'s- thtitli cípi os __ rondoni enses ~ vet
desenvolvimento
se avizint:lava _e era
preciso P'at"à ·~fê.·t~r -um·a -~défa~.- o Muni~. pr-ocesso. _de
cJpj_o_-de.
Ca_Cb:al
:J?
·t91
gpgno--.
bra:s
i
1
e
i
r
o
e
o
Estado
de Ron.:.que os
~rabalnos fossem iniciados o--quanto -an~e.s. NãO 'i;í- rriTna;aç,: a;·;~·.cap_~::t;_? l~ ·d~ c a fe~·.
d6n i a_ reGonhec i do _como uma U-.:::
rfi'c;ladEl àa- Fedê_ração. ·oferecen' '
nhamos bola de _c_ristaJ_, só _coifproaUior de ca~é rondon1en~ ct·q ª·o, seu _povo~melhõres co·ridl~
nhecíamos a ~egião e_acert~mos
se
e
..
P~f--nclpaímen'te
dQ_
Municíem chei_o.
ç6es de. sobr~y1 vê~c1.a.
pio- · dé'" __ .Ca.co~J , .. P.E;!_1 a fal !_a d-~
Er·a·
6~-~que: tifiha·a dizer;- sr.'
esperança na p·o 1_, t_1 ca agr 1co 1 a
do
Gove·r-no - Federa 1 começou_- a Presidente. (MuitOOerjl!)
Quero
abri r
um garênteseA
ar radicar_"· O café,- t __ razen:do sé:!'
para paraben1zar o 5:.t 'BEC
(5_
Bata_lhão de Engenharia e Cons_-~ r i_bs _-p----'rêj u·fzoS ·parc:l à· economí Éf O SR. -PRÉSIDENTE_-_:(NeTSOn Cartrução)-que cu~priu ~ua -tãrefa oli~~s:tado, '_·qps~. ~unicípioE? ____.e ne i r o) -~Não há ma i.s
oradores
. - . -- ..
de
tapar buracos em 245Km ~ o Rr·inc;:_.lp$-lmente para o cidadÇt.o i nscr i tos .
fez mu1to bem,
meus parabe~s e .. sUa-s __f_amí l l a__S que _acr-edita.;..
-ao seu comandante e· çOm;;l_n-daram "'no chama-men1;o- dO Governo,.. Nada ·maiS· F.aVEú1dg a_ trã'tar.
dos, o _que
i nfe_l i zmehte
não P?ra. 'ôCüPàr' _a .n:ma--z_6n_ia. ~-o mev VO_U encerrc;lr" .a. pr:-esente Se§posso
dizer c_las .-o.utr:-as compaEsta.db. de .Rondêli!Í~-. HoJe a é)_: são,
_ _c:onvo·cando . ___ . ~ess~ap
nhias responsave1_s por-- outros gr i ç_u.l tu r a em Rondon_í a
estarp_ extraor'din,áríã~ -.às 1"7 floras e
trechos d?-. SR- 36:4.. , ~egundo ~!},;. urgentemente necessitando
de 30_mfnUt.óS_.·-·com-à sego·íHte
formações dess_as mesma_$ _co~p~.-: $_Q_S _.: __: _.;E~s:-1;&-_moS . _ ,c.o_mp ·~ nt;Jmer~~
nhias
foi dado ordem pa~a qu~ vê"zes. _t.en.tando sensibl llzar,-oORDEM DO DIA
se parassem! o-s
trab-3: 1 ho~ _de Goy_t:ú·_nQ=- fed~ra 1 • que está su_r.:.:.__:
tapa
buracos,
o
qu~
e um Q.o"~~-~. mudo. __para
os ape1 oS.
~-'--1 absurdo. A BR-364
no
trecho põp_ula;'es.
- -.
·
entre
nova vida--e Ouro preto_
PRO~ETQ~D!; RESOLUÇÃO
M;-s -e}ú-.St~t-ri~ ·o_utro,s ·p-roblemas·
com mais de 100 Km está fican~
N_~65. DE,199D
.
doi ntrar\si távél,
·causando relevantes· em meu ·éstado
qUI=
além do p.reJUÍ~o material _itiú- goStaria
(Em .reig_ime··-de· urgência.~
Qe
r~1embrar
aqui
meras vítimas e ceifando vida~ nes't;a tr_ibuna.
E a
economia
nos_:termos _do ·a·rt ~ 353,
_ ·par'ág-ra-fo-ü'n'iCó~- ~·-c
humanas preciosas, _c;:om~ - . ja_ ex,_t,r;a':t i v;í Sta =que passa ta_IT\b~Tn
disse
aqui
algumas _vezes. Om po_r., grande. cri se.
A·- ex_tr_C}.ção
d_o__Regimento Interno) tre_cho de mais qu me_hOS 30 km qe_ • ol.n:o_-na:._ri.o .. Mad_ ei_ra possuí
entre
v'; 1 hena- e pi menta- ouenõ"' gr-;;;lnde. hÇrmerq -de i:::lt;>no"s de __ b~ 1 _--:-. DisCusS-ãO.-. éfn tU~no_ único. doencontra-se
-em ·
· EStaCib s~~'b Te'fad~s n •• _como_ se d1 z r;ro Pr_oj e to_ de Re~Oiúção n_g_ _65. dE:l
lastimável·
e.
_a·
··nrm~.- 1 Íri~t.Jàjar dos ·gar•irnpeiros.
·A 19_90.
de- autorfa dO -senador
responsável retirã-se.~9 local_ gaf- 1mpagem de cas.s 1 ter i ta _no Fe_r_riando _ t:tew i.q_ue c~ r doso_ e
alegando
falta
de
re_cursqs_ Munic'ip1o de ar:_iquemes,
Por outros 5E!"nhores-· SenadQres, que·
para continuar o trabalho._
força
de ação_ judicial, obri- dá nova redaçáo a~ art. · 16 da

do pressupost_o de que a 1 nformação pertence à socied~de,
é
um bem _social.

7
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(dependendo_ de parecer).

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

neiro)

Está

-encerrad_a

a

(LEVANTA-SE
17 HORAS E

A SESSÃO ÀS

1C MINÍJTÕ$.)

_

.

sessão.

A ta da 194-ª Sessão, 28 de novembro de 1990
4-ª Sessão Legislati v aO rdináril1, da 48-ª Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência doS r. Nelson Carneiro
ÀS

17

HORAS

ACHAM-SE

E

PRESENTE

30 MINUTO$-,
o:s
SRS ...

SENADORES:

Aluízf·o Bezer_ra . _ Nabor; .Júnior- Carlos De'Carn - _Aureo
Mel lo -_Odacf~ Soares- Renaldo A~agão- Amir Lando- Almir
Gabriel - Oziel Carneiro - A1exandre c-osta ;;..; João

Lobo_

Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão- Afonso Sancho- Cid Sa-

bói a _de Carv2l.l ho__ - Mauro Benevides- Raim_undo Lira- Marco
Maciel _
Ney Maranhão - fv'ansueto .de LaYor__ João Nasci_ment.o - Fra-ncisco, R_oJ 1 emberg Lourival Baptista -.Luiz Viana
Neto - Jutahy Maga 1 hães - Ru_y
Bacelar_- Gerson Camata - João
Calmon ~ Jamil Haddad- Nelson
Carneiro.-- Ronan Tito- Maurício Corréa
--MáriO
Co-vas-Iram S-ãra.íva- Antônio Alves_"':'"
Pompeu 1:ie Sousa - Me i r a Fi 1 h o
- Roberto CampOs --0 Louremberg
Nunes
Rocha - Rachid Saldanha
Derzi- Wilson Mart1ns- -Lei'te
Chaves
Affonso _Camargo
Jorge Bornhausen - Már_c i o_ BerezosKi -Nelson Wedekin- Alberto Hoffmann
Jp_sé Paulo
Bisol -·José FOgaça.

O SR. PRESIDENTE

(Nelson Car~
neiro)'--A lista
de presença
acusa
o
c_omparecimento de 49
Srs. Senadores. Havendo número
regimental.
dec_laro aberta b
sessão.__
Sob a proteção de Deus.
ciamos nossos trabalhos.

O Sr.

ini-

1~_Secretácio

procederá
à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

0Ffi~IgÃ~~R~R5~~I§~PÔ~~§g~ÁRIO

tiv1smo
e
j ur i di co

instJtui
o reg1me
ç:l_as
soei eQaPe:s.

éooperãtfVâs".

O SRA_

PRESIDENTE (Nels-on Carneiro) -O Expediente 1 ido vai
à_ publica_:;::ão.
_Sobre
a -mesa, -reque·r i mentes
que· serã_o 1 idos pelo
Sr.
12
Secretã-r i Q.
-São-_ 1 i dos os segui nte_s

dq_s
serão
apreç]_ados __ após a
Ordem
do _D_1a_,
n·os
tE;lrmos

reginiéritais_.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)___
- Terlili hàdo ~o . tempo
i!12'1dci ao F,Xpedi ei-n:e ._

d_eü;~t

Pas_sa_~s_e

à_

ORDEM DO D.A

Item 1 :
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ns:. 65,

Requeremos urgência, nos termos do .ar_:t. _ ;3~36, _ a 1 í n~a c, do
Regimento Interno. para _o Proje_to de L,ei _da Câmara. n.2 ,_ 80,
de
19_9_0__(_11_~ 3.681_/89, na Casa
de origem), de
inicjativa
do
Superfbf- Tribunal de vustiça,
que
introduz mod i fi caçá o
na
estrutura organ i z;ac.Lona 1 da 4.a
Região da ..Just fça Federa 1, _ dá
competênc1 a a-o respectivo Tr ibunal Regional e determina outras _pr~vidêftci~s . .

OE 1990

(Em regime Pe urgéncia

nos termos do art. 353,
parágrafo úrrico,
d_o~ Regimento Interno) _
.. Disç_ussão, __ e-m turno-_ úni_-__
co. do _Pr--ojeto de Reso 1 ução
n.~<
65, de f990, de àutofia
do Senador F_-erna-h.do Henri-qu_e
Cardosos e· outros _Senhores
senadores.
que
dá. nova
reçjação .;10 ·art. 16 _da
resolução n~
94,
de
1989
(dependendo de parecer).

Sala
das
Sessões, 28 de novembro de 1990.
- ~osé Paulo

SOlicito
ao
nobre Senador
Wi 1 son Martins prof i r a o· parecer
da
Comissão de Assunto~
Eco"nê!_m i_ cçiS.

REQUERIMENTO NO 464,
DE 1990

MS. Para emiti r· p·arecer.)
Sr.
Pres 1 dente.
Srs ~- Senadores,
trata-se ..de proposição
oferecida pelos ilustres Sena-:-_
dores Odacir Soares e Fernãnd6
Henrique____ Cardoso,
visando
à
a 1 te ração _do art. __ 16, da Reso•
lução n~ 94, de 15 de dezembro
de_ 1989, nO senti do -de prorra-=·
gar a vigência daquele Diploma
até 7 'de dezembro do corrente
ano.

Bisol - Jamll Haddad- Odacir
Soares
Fernando
Henri que·
cardoso
Nelson Wedekin Mauro Benev ides.
-

Requeremos urgência, nos termos do art._336,
alínea c, do
Regimento Interno·, para o Projeto de Lei da Câmara n~
100,
de
19$Q __ ( n:C. 4. 7_59/90. na Casa
de ori~:;~em), de
iniciativa
do
Ministerio
Público da União,
que dispõe sobre a criação das
Procurado"rias da República nos
Estados de Roraima e Amapá,
e
dá out râ-s provi dênc 1as,
.

N~ 287/90, de 28-dO-Corrente,
comunicando o arquivamento do
Prbj e to de
Le i
do __ Semado n.Q.
531 a _ das
Sessões, 28. de no-:-~
182, de 198'3 Jn~ 8.590/86, na.;. vembro de 1990.
-Cid Sabóia
que la Casa). de autoria_do Se- de carvalho- Chagas Rodrigues
nador Alfredo Cãmpõs,
quf? a-- --~osé Paulo Bisol - Ney Maracrescenta parágrafo _ao __ ar-t. 6.~:~. nhão - Odaci r Soares.
da Lei ns:-_5.764, de-·16 de
de-=- _-_
-- c-:c_
_
ze_mbro- de 197 t, -ou e 11 ctef i ne a_
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-oo J i t 1 ca na c i o na 1 de coopera- ne i r o) .- Os re_ouer i mentes
1 i-

O SR. WILSON MARTINS (PSDB -

-A- provid'êncfa,
em sfntese,
prç1rroga por 7 (sete)
dias o
prazo de yi~ência da supraci~
tada Resoluçao n~ 94, de 1989,
a f1m de proporcionar a elaboração, por parte das
L1deranças
desta
Casa,
de um texto
mais adequado à
disci~linação
de tão reJevante matéria. -
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É Que o projeto a ser brevemente oferec1do dispõe- sobre
questões relacioryadas com·as
atribuições confer-i das _ao Senado Federal pelo art. 52, i tens V, VII,
VI!1
e -IX. dã
Constituição Federal.

Tendo em v1sta a convivência
de se propiciar üm:per·-~od~ de!
tempo que viabilize a elabora-ção do projeto que há de reg~
lar definitivamente o procedlmento de fiscelização e autorização concernente a opera-·
ções de créd i .to i_nterryo e externo de natureza f1nanceira
de interesse da União, d_os estados
do D1strito Feaeral e
dos ' teFritórios,
_somos
favorãvei s à aprovação do Pr9J e to de reso 1 ução em es~tudo.
É ~parecer. Sr._ Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - O parecer concluiu
favoravelmente ·à inatéria.
j

Passa-se ~ Oi~cussão do proet_o, em turnc ün l cq. (Pau~~. )_

Não havendo quem peça a palavra, encerr_o a d~_scussão.
Passa-se
projeto.

à

ve~tação

do

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para encami nnar a votação. _

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -.COQCedo a palavra ao
nobre.S~nador ROnan_Tito.

ffi

Novembro de 1990

raveJmente à pr-.opos.tção-~- pela
raz~o jã esposta.

É 1 ida a seguinte

PARECER Ng 386, OE 1990

-o" Sr. Ney Maranhão -- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.

(Da Comissão Diretora)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

neirol- Concedo a
V.

~X-

palavra

0 SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE.
Para encaminhar a votação. Sem
revi são do oratror. ) - Sr. Pr--esi dente, err; nome da L i de rança
do PRN. est_ou de acordo com a--s
p-os i ções- dos Senadores Ronan
Tito~
Líder do PMDB. e com- as
do ~i der çfo PFL, Sen~dor Marco
Mac1el.

o sr. Ma-uríCio Corrêa- Sr.
· Pres i d.en..te:, peç_g a
pa 1 avra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne i rol - C.O.r1ce.do a pa 1 avra a
V. EX

o SR. MAuRÍCIO CORR~A ( PDT
DF.- Par·a-·enc-a-mfnh·ar· a votação.
Sem revi são do orÇ~.dor. ) - S_r.
Presideflt-e. Sr~.
Sena"dores,
esperO oco[fã o _entendi menta,
de ta 1
sorte qUe- - liaj"a essa
prorr-ogação no 1 i mi te até .. õ
dia 7_9e dezembro.

E_ncami nhamõS--. favorave 1 mente'
sr. Presidente.
-

o

de

a

- ----

Sr. Jutãhy Magalhães -=.---sr.
Preis id:ente. peço a
pa 1 avra
para encaminhar~
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Redação final do Projeto
Resolução- nQ 65,
de

1990.

o·; retora apresenta
a redação -fiflãl-do __ Projeto tle
Resolução ti-'! 65, dê 1990,, Q_L)é
dá· nova redação ao-_ art. 16 da
Reso 1 ução ns: 92l, de 1989-.. "'- ·
A -comissão

Sala de Reuniões da Comissão,
de
-Hovemoro
de ----1990.
.._'Nelson Carneíro 1 Presidente
--Pompeu
de --sousa, -Relator
- Mendes
cana 1 e
Nabo r
Júnior.
28

ANEXO AO PARECER
386, _Çl~ __"1~90 .,~
Redação final do Projeto
de Resolução nQ 65,
de
_N"SI

1990.

Faço saber·que o senado Federal aprovou, e -eu, Pres1dente,
_nos termos ao art. 48, i tem
28. do Regir!!e"Q~O_ Interno, Promu 1 go a segui" H'te -- RESOLUÇÃO
DE

Nst
1990

Dá nova redãção ao art.
94, de
15 de dezembro de 1989.

16 da Resolução nQ

O.SenàdO Federal

re~olve:

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car~
Art.
"I~ O ·art. 16 da Re~olu
ne i r o f --Concedo. a pa 1 avra a Ção nst 94, de 15 de dezembro
V. Ex. .
.
de 1989, passa -a: vi gorar com··a
O SR. RONAN TITO (PMD8- MG.
se-gu1 nte redaçáo: ----- --- -- ·
Para encaminhar a votação. Sem
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
revisão do orador.) ~Sr. PreBA.
Para
encaminhar
a
"Art. 16. Esta resolução
s.i dente.- neste morru:~nto_,"
esta- votação,
Sem
revisão
doterá valldade até-7 de de~
mos votando o projeto, que é orador.)
Sr.
·p~eside_nte,
--zetnbl"'õ de 1990. "
,
um acordo de pr_6r_rogação ca
quando todas as Lideranças se
Resolução n~ 94,- de 198_9.
entendem estou- aqui seguindo
Art.
2~ Esta-~resolução entra
--de
·su~
as pàlavras do Senador Mauro em- vigor' na· data
Q_ PMDB
e~caminha favoravel- - Bffrtevides é ótimo, parqué púb 1 i cação.
mente, Sr. P_res i d.e_nte.
v9tamo.s no m~smo dia um projeto' de resolUção que acaba de
O SR. PRESIDENTE (Nelson car--o Sr. Marco Maciel -Sr. Pre- entrar em pauta.
neiro)-- Em discussáo .a redas i dent·e, peço ~ palavra para
ção fi na 1 . (Pausa. )
-encaminhar,
·
Atendendo
ao.
entendimento
feito, procuramos esqüet:er ou-:
Não havendo quem Qeça a palaO SR. PRESIDENTE (Nelson Car-. tros
problemas e votamos a vra, eticeFF6-a d1scussão.
neirol - Concedo_a_ palavra a favor.
V. EX
Em votação.
O SR. PRESIDENTE ( Ne 1son Car-_
O SR. MARCO MACIEL (PFL.- PE. ne1 r o)
Em votação o projeto.~
Para encaminhar a votação. Sem
os Srs, --senadores- que a apro-revi são do orac;lor,) - sr. Pre-_
vam
queiram
permanecer
·os Srs. Senadores que o apro- sentãdos. lRausa.)
sidente, como Lfder Oo PFL, vam
·permanecer
queiram
gostaria de dizer a v. ExA e s~ntad~~:..-.C~a~sa.)
ao Plenário qUe. comó Sa1ien.;.
Apr~v~~a.:. _ .
tau o Senador Ronan Tito, Li~
~provado.
Aprovada
a -redaçâ-o f!nal, a
der do PMDB, a matéria é resultado do entendimento havido
A matéria-vai à ~Comissão Di- ma-téria vai à promülgaçao.
entre
asLideran~s-· r~'!:9.ra. para ·a fedação f1nal.
o SR. PRESIOENTÉ-(Nelson Ga~
parti dá ri as_, que- o-ntem se i"êú.:.: ·_
néiro) ·-·Esgotada a -çtrdem do
niram para analisar a matéria.
o SR: PRESIDENTE (Nelson Car.:.- Día.
·passa-se à votaçao. do B.-ene1ro)- s-obre a mesa, parecer
Em face do exposto, sr. Pre~ da Comiss~o- Oiretora, ofece- querimento n~ 463, de urgência,
de 1990, lido n~ Exp~:
sidente, nenhuma consideraçãO . re.nQo a reqaÇão final da maté- diente·;-·para
oe- Le1
terei a acrescentar, senão re- rí~. que será lida pelo Sr. 1~ da Câmara n~ oBO,Projeto
de.1990.
_,comendar à Bancada voie favo~ Secretário.
- ·

i
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Os Srs. senadOres qUe ó aprõ-

vam

queiram

sentados.

perm~necer

(Pausa. )

A matéria

será

incluída na

ardi nári a subseqúente ..

O SR. PRESIDENTE (Nelson car-

neiro) - Em votaÇão o Requerin:o. 464, de 1990, de urgência,
lido· no Expediente,
para o Projeto de Lei da Câmara nR 100.- de 1990.
mento-

Os Srs. Senadores que o apro-

vamqueiram
sentados. (Pausa.)

permanecer

Aprovado.
A matéria
será inc,-uida na
Ordem dó Dia da segunda sessão
ordinária subseqü~nte.

O SR. PRESIDENTE (Ne1son Car-

tratar.

4,

-Nada mais

havendo

a

a Presidência vai en-

cerrar a presente sessão.
para

de-

a ordinária de

amanhã a ·seguinte

-

:... 3 -

XI, da

Senado Federal.
26 de marÇO
de 1990. __
Senador Ne1 son
Carneiro, Presidente.

OFÍCIOS/54, DE 1990--

1 -

PROJETa DE RESOLUÇÃO
N.rt 45, DE 1990

(Incluído. em Ordem do Dia
nos termos do art. 172,
II, b, do Re~imento Interno)
Votação,
em turno único, do
de Resolução n~ 45. de
de autor i a do Senador
Fernando Henrique _Cardoso, Que
altera a redação do art. i6 da
Resolução do Senado Federal n~
94,
de 1989 ,_ que dispõe sobre
limites g10bais e
condições
para as operações de crédito
interno e externo dOs- 'municípios e de suas respecttvas autarquias e estabelece limites
e condições -para a concessão
de ~arantias, tendo
P~ojeto

Ofíclo nSI. __ S/54- de 1990 (n.íl.
135/90, na or·igem), relativo à
proposta ·para que seja autor izado o Governo do Estado - da
-s-ania a"· emitir e·colo::ar err
mercado vinte. e dois _o_; 1hões
de Letras Financeiras do Tesouro ao Estado da_ Bahi a
LFTBA.
(Dépendendo
de
parecer.
·
-APROJ~TO

N_ç_

D~

- de Assuntos Económicos.
- 2PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.íl. 62, DE 1990

em

(Incluído
Órdem do Dia·
nos termos do art. 172,
II b,
- do Regimento Interno)
I

Votação,
em turno-único, do
Projeto de Resolução n.12. 62, de
1990,
de autoria
do Senador
Ney Maranhão, que dá nova redação ã Resolução n.l2. 94, de
1989. tendo
PARECER,
proferido
_Plenário, da Comissão

OE LEI DO SENADO

·as.

DE 1990

(Incl.uído em Of:'õ.ér'rl-do pi_a_
-nos termos do art. 172. I,
do' _Regime Interno)

O SR. -PRESIDENTE (Nel San Car-

neiro)
sessão_.

em

Está

(Levanta-se

encerrada
8

a

-o_ Presj_dente do Se;nado Federal, no uso-- da sua competência
regimental
e regulamentar, de
conformidade çom a_ delegação
de competêncta que lhe fo~ o~_
torgada pelo Ato da Com1ss~o
Di retora
nS!. 2, de 4 de. abnl
de 1973, e ten.db em_ vista o
que
consta do Processo ____n-'002.890/90-9. resolve
aposentar.
volunt.ariamente~
!rton
Siqueira Machado, _Anal1sta Legislativo-,
Classe "_I__", Padrão
III, do Quadro Permanente do
Senado Federal,_ .. n_osc ._ter_mos do
art.
40,_
--~Tnciso_
III,
alínea a,
da .Consj:ituiç_ãQ qa
República_Fe_derativá do Brãsi 1.
combinado. _com os _arts.
5i5,_ inciso·~]:!_; 516, _inciso I;
517~
inciso._ III e 488; § 4~.
do Regulamento Administrativo
do Senado Federa.l-. ,be!TI como_ o
art. _11. da Res_olução n~ S7,
de 1989~- _com_ proventos iot~
~rais, observado o. art~z .37.
1nciso
XI.
da Const1 ~~1çao
Federal.

senãdo Federal._.- 19 c;l~ .qbf--f1
de 1990.
S.enador Nelson
Carneiro, P-resl_ctente.

sess_ão .à:s

17 hdras e 45 ininiitd$.)

19_90,

PARECER
FAVORÁVEL,
sob
323, de 1990, da Comissão

(*) ATO DO PRESIDENTE
NO 48, DE 1990

(Em regime de urgência,
nos termos ·do art. 336, c,
do Regime Iriter~q)_
·

Discussão. e·m tur_rio único, do
Projeto de Lei
do Senado n~
83, de 1990, de autoria do Senador Odacir Soares, -que dispõe sobre .a_ exp 1 oração dos
serviços de telecomunicações
(dependendo de parecer).

ORDEM DO DIA

I

O--_ artigo 37.
i nc l_so
Constituição Federal.
o

Ordem do Dia da segunda se.ssãc

signando

-- -de Assuntos Econômicos,
favorável ao- projeto com as
Emendas que apresenta de n~s 1

a

Aprovado.

nei~o)
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( *)

ATO DO !>RESIDENTE.
NO 29, DE 1990

O Presidente do Senado Fede~
ral, no uso da sua competência
rei;ff menta 1 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.íl.
001 . 95_0/90-8, reso 1 ve aposentar, voluntariamente, Ana Valderez· Ayres Neves de A1encar.
Analista Legislativa,
Classe
Especial. Padrão III, do Quadro_ Permanente do Senado Federal", nos termo·s .. do art. -40,
inciso III, alfnea a, da constituição da República Federativa do Bras.il, combinado com
os arts. 515, inciso II;
516_,
inciso
I;
517,
inciso Ii e
488; § 4~; ·do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, bem como o art.
11,
da
Resolução n~ 87, de 1989, com
proventos integra is~ observado_

(*) Republicado por ~aver safdo
_ com
1 ncorreça_o
no.._DCN, se·ção II, de 28-3-.9Q.

(.). ATO DO PRE:SIDENTE
NO 65, DE 1 990
O
Pres_i dent_e c;iO __Senado Federal-,- no USO da sua COJl}petêncta
regimental
e regulame~tar, de
Conformidade -com a d_elegação
de competência que lhe fo~ oytorgada pelo Ato da com1ssao
Diretora n~ 2, de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o
que
consta do Processo n~
002.887/90-8_, re_"solve_ aposentar.
voluntariamente,
_Sa~e
fredo Mayolino.
Analista Legislativo,
Cl_asse "_l"_. P?_drão
n I. do O.ué.dro Permanente: C!9
Sen_ado · Feder·a l , nós termos do
art.
40.
inciso . _ III:
alínea c. da constitu1çao Qa
República Federativa do Brasi 1,
combinado com ___ os arts.
520 e 488, § 4~. do Regulamento Adminlstrativo_ do Se~ado
Federa 1 , bem como o art. __ 1_1,
da Resolução n~ 87, _de ~989,
com provent_os proporc;;:1 o na_]_ s ~o
tempo- de serviço, a raza9 de
34/35 (trinta e qU~tr-o e tri_nta: é crn-co avos) do seu ve!"l~io

( * ) Repub 1 i ,ç;ado por ha-ver sã f-

do

COtn

no" OCN, _Seção

i n_correção

II_. de 2! -4-90.

I
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Quinta-feira 29 --

ment_o, observado o disposto no
Senado· Federal. 3 ds julho de
·.-..
-.;·Senador NelsQn
art. 37, inciso XI, da Const i- 1990.
Carneiro, PresideQte.
.
tu i ção Federi3l.
Senado
1990.

Carneiro,

Federal~

9 de maio de

ATO DO PRESIDENTE
NO 249, DE 1990

Senador Nels_pn

Presidente.

o

(•) ATO DO PRESIDENTE
NQ 132, DE 1990
O
Presidente do Se-riado Fede-"
ra1, no uso da sua Competência
regimental e regulamentar, ge_
conformidade com a de~_egaçao
de competência que lhe fo~ o~
torgada pelo Ato da Com1ss~o
Diretora n~ 2, de 4 de abr1l
de 1973, e tendo em vfsta o
que
consta no Processo n~
001 .926/90-0, resolve aposentar
voluntariamente. Sandor
Per~eito, Analista
Legislativo,· Classe "Especial", Padrão
III
do Quadro Permanente do
SenE.cto Feaera 1, nos termos do
art.
40,
incisó
III,·
alínea c, da Constit~içéo da
República i=edera'ti_va
do B:"asi 1
combinado com os arts.
52o'e 488, § 4~. do Regulamento Adffiinistrativo do Senado
Fedéral bétr. como o· art~- 11.
da ResOlução n 2 87, _de 1969.
com proventos proporci'_otJais ~o
seu tempo de s~rv_i ço_,_ a ':'azao
de 33/35 (tr1nta e
tres e
trinta e c1nco avos) do seu
venci mente, observadO o ·aisposto no ar i:: ~7, Inciso XI.
da Constituição Federal.

(,.) Republ i .cado __ por haver saido
_ cpm .
incorreçao
no OCN, Seção II. de 1Q~5-90.

Novembro de 1990
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at -ibuiç6es regulamentares e
em obed1ência ao parágrafo único de__art. BSI. do Ato da Ccmis.são- D(retora n~ 59,
de
198S,
resolve des}gnar a servid0ra Maria Betânia de Le~os
Gonçalves,
Assessora Legisla~
tiva do Quadro Permanente do
-senado F ede.ra 1 • - i nscr i ta naOAB-PE sob o n"' 3448, _ para
cumpr 'i r - as f.unções descri tas
no parágrafo único do art. B.Q
do A to da Comi ssã.o. _CI i_ retora na
59. de 1988: ·em---~-ação ao pedldo formulado no Processo n~
016.498/89-5. que está Sendo
instruído e processado_ pela
Comissão de Justificação. deslgnada pela Por_taria n:fi. 25,
de 1990.

Presidente do Senado Fede-suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidad~ çom a
delegação de competenc1a _que
lhe foi outorQ~da pelo Ato da
Comissão Diretora --n~ 2, de
1973, e tendo em vista o qu~
consta
do
Processo
n
017.923/89-1,
resolve torn~r
sem-eT'-eito, a pedfdo. a_ Ascénsão Funcional ·concedida pelo
Ato do Presiden~e n~ 278, de
Senado Federal, 14 de novem1989, aô sérvfdor Eugênio José' bro de J990. -- Senador Mendes
Mauro verísslmo,- ®era dor de canale, Primeiro- Secretá~io.
Som. Classe "D",
Referência
NM~29,
do QUadro de Pessoal
PORTARIA NO 1 '
.CLT. aprovado no pr-ocesso seDE 1990
letivo interno realizado no
a tiO de 1 989.
Ó 'o i r e to; da SGb·s~-cretar i a· de
Engenharia do Senado Federal.
Senaao· Federa 1 , 26 de novem- no uso das . suas atribuições
bro de 1990. · · -S.énador Iram regulamentares e tendo em yísSaraiva, 1~ _ Vice-Presidente, ta os fatos const~fl1=~s do~ Pr:o-:_
no exercício da Presi_dênC:ia.
cesso nA· 014.437/90-2, resolve
repreender. o. serv1 dar- Os v a 1dino José dos ~sa_ntos, Técnico
Leg-i s 1 ati v o. Are a de ArtesanaPORTARIA NO 26,
to, Matrícula n~ 2130, do QuaDE 1990
dro .de Pessoa 1 CL T, cdm base
no
art. 564, íncisos~-v. do ReO ·Primeiro Secretário de SeAdministrativo do
nado Fe_deral ._ no U~9. de suas gulamento
senado. Fe.ctera 1 • po·r i ncorre_r
nas faltas previstas no art.
558, inCisos I e II, do mesmo
Regulamento.

ral. no uso de

(~) Republicado por haver saíSenado federal. 27 de novemdo
com
incorreção bro de 199'0. - .José EvandrO
Gondim, Di reter· .da
nos DCN, Seção II. de 3-7-90, carneiro
10-8-90 e 7-9~90 ..• -_
,Subsecretaria de_ E_~gen_haria.

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11
SEXTAcFEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 1990

ANO XLV- N° 165

BRASfLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
+=acc·-_-saber
que
o Congresso- Nac1onal aprovou, no-r termos do art. 49, inciso X! I. da
Constituição.- e eu~ Nelsor1 Carneiro. Presidente do SenaOc F_edera.l. pr-omulgo·a·segúinte- ·

DECRETO LEGISLATIVO NO 50, DE 1990

Aprova

o

ate

que outorga permissão à rádiO Divinal FM Ltda., para explorar

serviço de radiod1fusão sonora em freqüéncia modulada, na cidade de Formiga,

tado de Minas Gerafs.

Art.

1s.. E aprovado o ato que outorga perm1ssão à Rádio OiVinGil

FM L toa .. para explorar,

pelo prazo de C!..e-z. _an_o...s__._serr, 01reito de e~lUS1V1Ciacte,_ serv1ço d.e raoiod1fusão
freqüênc1a modu1aela. na cidade de Formiga, Estado de M1nas Gerais.
Art.

2~

E.~te

Es-

sonora

em

oe.c.reto legisla-;:ivo entra em vi·g_or na da·ta de sua publicação.

Sena ao Federa 1 . .2"9 de novembro

oe 1990.

SenadOr

Nelson carneiro,

Presidente.

Faço saber _que o Congresso ~acional aprovou. nos termos ao art. 49. inciso XII. da
Cons"!ltU<ç_âo; e eu_, Nelson Carne1ro, PreS"ide-nte d_o Sena-do Fe!dera·l. prom:Vl-go o segu1nte
DECRETO LEGISLATIVO NO 51, DE 1990
Aprova- o ato QUe renova concessão outorgada à rádio Difusora de Picos Ltda.,
para: explor·ar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Picos,
Estado ·do Pi au i .
Ar':. 1!:; E aor·ova-cto o ato que renova concessê"fo .à R~fdiO--Difusora de Picos L"tda, pa!""'a explo,....ac-serv,ços·--de radlodifusão sonora em onda média, na Cldade de Picos. Estaco do Plauí, ato a aue se refere o Decreto n& 98.03"1, de_-_8 de agosto de 1989.
Art.

2-'- Esfe Decreto Legistativo entra em vigOr

Senado Feder:al,

na data de sua publicação.

em 29 a_e_ novembro·· de 1990. -_Senador

Nelson Carnetro,

Presidente.

Faço
s.aber
aue
o co-ngreS_so--1\lacional aprovou. nos termos do art. 49. inciso XII. da
Constituição._ e eu. Nelsor. Carnei_r_O, Pres-idente do Senado Federai. promulgo o-seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NO 52, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão à Televisão Pirapitinga Ltda. 1 para exploração. do serviço de radiod1fusão de sons e imagen$ (televisão), na ctdade de Catalão, Estado de Goiás.

Art. 1~ É aprovaaa a outorg~ de concessão à televisão Plrapitinga Ltda., para explorar,
pelo prazo de qu1nze anos, se~ d1reito de exclusividade. o serviço
de _ra_d__i od i fusão -~de
sons e i.ma·gens (te!ev1são), na c1dade de Catalão, Estado de Goiás. ato a que se refere o
Decreto nk· 98.034, .de S d-é agosto de 1989.
--Art.-

2~

Este decret.c_ legislativo entra em vigor na data de sua pu_blicaçã_Q,_--

Senado Federal,

.29 de nov-embro de 1990. -Senador Nelson Carnetro, Presidente.
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Sexta-feira 30

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDEIIAL

DIAMO DO COIIIGIIUSO NACIONAL

PASSOS PORTO

Impres-so

O.retor·Geral do Senado Federal

sob~

responub•hd•de d.l Meu do Senado

Federo~!

AGACIEL DA SILVA MAIA_
D1retor Executivo
~
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA
D1retor Adm•rHstrat•vo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
D1retor lndustnal •
FLORIAN AUGUSTO COUTINRO M~_DRUGA
Duetor Adjunto

ASSINATURAS
Cr$ 3.519,65

Semestral

Trragem 2.200-eXempüres.

SENADO FEDERAL
Faço
saber que o_ Seriado F:eOera 1 aprovou, _·(:! eu,
no· exercic1o da PreSldê]:nci.a. p_romulgo __ a_s~guinte

Pompeu de Sousa.

Terce iro Secre:tár i o

1 _

RESOLUÇÃO NO 50, DE 1990
Dá nova redação ao art. 16 da Resolução nQ 94, de 15 de dezembro de 1989.
Art.
1~ O art. 16 da Resolução n"- 94,
segu1nte ~edação:

"Art.

Ar"t.

2~

16.

Esta

de 15 .çle dezeml;)ro--de 1989, passa a vi_~';l_ra·~-

resolução t§râ vql_idade até 7--de-

a~~embro

com

a

de 199'0."

Esta. reso·iuçã_o entra ªm v1gor na cata de _sua puo11cação.

Senado
Feaera 1, 2-9 de novembro d_e
Secretário, no e.xer.cic1o da_Pr~sidénc-ia.

1_9_90.

Senador Pompeu,

de

Sousa,

Terceiro

SUMÁRIO
1 - ATA DA 195• SESSÃO, EM
29 DE NOVEMBRO DE 1990
ABERTURA

í , 1

1:2.3- OfíCios do Sr. 1Q-

Secretãri6
Deputados

da

Câmara ·dos

-EfiCam{nhandq·
à reVf_são-_do _
autóor_af os
aos
sepu i nt es pro]e-tos:
S~nado

EXPEDIENTE

1 .2

1 . 2.
Mensagens do Se-_
nhor
Pres_idente_
aa _
República

N""s.

859

de

216 a 219/90 (n""s.

a "86.2/90, . na origem-),
agradec1mento
d~

comunicações.

·

.,... Projeto de L_ei çla Câmara
ns:.

101/9o

(n 2

-4.159/8.9 .•

nã,

càsa·· de orig_em) ~--que re~u:..
lamenta a prof1ssão de
Nutrlclonista e determin~ ou--tras providências.
~.a Câmara
4.714/90,
na

.... Projeto .de Lei

n.~::

102/90

i.n~

casa de or1geml. que altera
1 .2.2- Mensa9em do Gover-·
nador do Distr1to Federal
-

N~

141/90-DF

(n~

117/90-

GAG, na origem), SUbme"tendo
à deliberação do Senado o_

ProJete de
Lei
do
DF n.s.
65/90,
_que transforma carcorm ssão _do _ Grupo
D 1 reção
·e
AssessoramentoSuper i ores,
do
QuadrO d.e
Pessoal
do Distrito Federal, e dá outraa provldên- _
ClaS.

gos em

a Lei n_>< 5. 194.
de
24
de
dezembro de 1966. que regu-_

--,a-6

aas
profls-_
-sOes de Engenheiro, ArquitetQ~--e- EnQenhe i r o Agrônomo,
~U~:i?ondo sobre eJ ei.ções diretas_ para Presidentes dos
~xercicio

Cons.elhos

Fed$ral e Regio-

ha'is dé Engenharla,
Arquitétura e Agronomia, e dá

OUtras providências.

--Projeto de Decreto LegTslativo n.Q.- 94/9Ó
-(nS

na

~75/90~
Oepu~ados),

ato aue

Cámar?.

que

aprova

dos

au~orga.oermissão

o

à

Rádio·Club de Palmas Ltda.,
para explorar,
pelo prazo
de dez anos,: se!P di r e i to de
exclu~i~idade,
serviço -de
radiodifusão
sor::10rc:em
_ f_reqüência __ modulad8, na- C1dade de_ 'Parmas, ·Estado. do
Paraná.
~-

P~ojeto

gislativo
nl2
185/90,
--na.

-

ae Decreto Le95/90"

-câmara

(ns.
. dos_=

Deputados),
qu~
aprova o_
ato _que .autorga cohCessão àRádio ~iberdade de Itarema

-Ltd_a.,
para
exptoraç-ão de
serviço de radiodifusao s_onore em onda médié. ,_ na c1daçle de _!tarema_, Estado
d9_

Ceará,

·

Pr0j e_to de Decreto LegislativO t1~
96/90
(n.l2
fSB/90 ,_ · . _na
Câmara
dqs.
Deputados).
que aprova o
ato
que renova_ por dez anos, ã pa~tlr de 10 de set_embro de 1986,

a permissão

· -óutorgada à Rádio -Jornai de
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Rio ·claro L-t-óa., através- ãa
Portaria n~ 998. de
26 de"
agosto de 1976, para expiorar, na cidade de R1o Claro,
Estado
de _-_s_ão -PaUlO:
serviço de radio~1fusão sonora
em
freqüência
modulada.

daçle de Lambar_i,
M1.nas Gerais.

. .

Estado
. '

de

... '

PrPj e to--- de Decreto Le-

103/90
(n 2
Câm_ara- dos
DeP-uü9.ctoen-. - qUS:
aprova
o
ato
que renova a concessão
au"to!"'gada à
Rádio
Cassino
de
RYó
Grande L tda., para
exp 1 orar __ serviço de
radioDlfusão
sonora em onda média, na cidade do Rio Grande. Estado d_C Rio Granae- do
Sul.
gislatlvo

':2:49/SO,

n

2

·-nà

Projeto· de Decreto Legl s 1 a~: 1 vo _rr_~ _ 97/SQ
lns.t
189/90,
na_ Cámara _c!cs
Deputados},
que
aprova
o
ato
que renova perm1ssão à
Râd i o __ Ct..irra_ is Novos
L tda. ,_
para
explorar
serviço_ _de
rad 1 od 1 f_usão sonora em- óndã.
Projeto. de Decreto Le_1 04/90_
{na
méd1a
na cidade_ çl$ ·çv':'t:'aiS. _·_ .gislat,1.vo_ n~
NdVdS; _Es·t·a-d·o- do R1 o Grande·
250/90; ·. ·n.a: _' · 'C'ã"m·a·ra~ ··dos
do Norte.
Oeputad_osJ, _. Çlue Tqprq\la
o
ato q'ue autorga permissão à
Projeto
de Decreto _L_eRáçl i o . Squê:lades - F~ ~L "ida ..
glslativo
n~
98/90
(n~
pçn:_ª _e_Xpl orar
serviço
de
90/90.
na
Câmara
dos
ra_di odi fusão
sonora
em
-f-reQUência-modulada, na ciDeputados),
que
aprova
c
ato
que
autorga concessão
dade de
Matãc,
Estado
ae
São P_au.l o.
ao Sis_tJ;,•ir.;3 Norte
de
Rádio
L toa. . para exp 1 orar s_ecvi-~ · Proj"e""to- de' Dec·r·etc Leço da
ra01 od1 fusão _s.ono.ra
gislativo~
n~
105/90_ -c-n;:
em
onda média na c i da de- d_e
-252/-90.
na_ - cãmarâ
dos
Serra, Estadc
db
.ESP~rito
Deputáa65T.
QUe
aprova
o
San "to.
·ato
aue
renova po~ ·dez anos. __ a part 1 r de 7 de outuProJeto
de Decreto Lebro ___ d_e_ __ 19S'L __ a_ per_m, ssão
g1slat1VO
n~
99/90
{n~
autor.gada -à RádiO jornal do
238/90 ~
na
Câmara
_dos
Deoutados) ,
que
aprova- o
~ovo Ltda., através da Portar i a-- n~ _j" _.-ó39'
de -3-o. oe
a"to
que
outor~a concessão
---setembro
de 1977. pa:--a exao S1steme CluOé -do Pará de
Com~.:.~nl cação L't.da., oara .e:x.plorar, né;l Cldad~. ce Llmelplorar serv1ço de_ radiadi~
ra,
Estado
ae--s-ão-Paulo,
fusão
de
sons
e
1magens
servi~o de rad1odífusão sc!telev1são), na_
cidade
ae
no!"'a
em _
.. ;f.r.e.Q.O.ê_nc i a
~Maràbá. Est.adci_~ao Pará.
modulada.
Projeto _de Dec-rete Legi·s·la--t i v o
r"" 1 00/9_o·
fnS~.
239/90,
m:
Câmara
dos
Deput.ados).
oue aprova o
a to. que autorga· oerm i ssão à
Rád1o Tup1nambâ
de
Sobral
L:tda .. , para explorar serv1 ~·
ço ae radiodlfusão sono~a
em
f.reoüénc1a modulada, n_a_
c~dade a~ Batu~ité.
Estado
do' Cearâ. ·
Projeto .ae Decreto Leglslativo
n~<
,_o_t/90
_ {nt.~.
245/90,
na
Câmara
dos.
Deput.ados),
que
aprova
o
ato que autorga perm1ssão à
Rede Assoc1ada de
Radiodifusão Ltda., para explorar.
pelo prazo -ae oez· anos.- sem
dire1to .de
exclusivldaae,
serviço-ae·radtod1fusão-sonora
em freqüênc-ra modu1ada; na ciaaoe de
Pederneiras:· Estado _de São· Paul c.
Projeto
de Decreto Legislativo
n.c:
102/90 _ Cn.i).
248/90, _
na
Câmara
dos
Deputados .l •
que
aprova __o
ato que au~orga perm1ssão à
Râdi o
Tr:a6sm1 nera 1
L_t.da ..
para
explorar,
pele prazo
de dez anos,-sem djreito de
exclusivldade.
ser_v1ço
de
radiodifusão
sonora
em
freqüência moctula_d_a,. na ci'-

Pr.oJe_to

Q t sT.a ti v o

de Decreto Le-

h-': . l06/9u-

{ n~

253(.90,

na_
Câmara
dos
Deputado_s). que· aprove
os
a tos .-oue
autorgam permi s__ sões a _ Qm_ega~ Di fus·ão' 'S/C
Ltda.-, ·e-r~•ss Te-lecomunicações Ltda.,
para
êXP16rarem.
pelo
prazo oe dez an·os,· sem cnreitp__ d_e _exclus1v.ida·ae. ser'liç:o ae :-adlod 1 fusão
--·sonora
em
freqO~t"\c_i"a mc;>9u 1 ada, na c ida de- de_
AruJa.
Est.aao
de
_sã-o Pau·i _o: .
PrOjeto
Oe Dec~eto Le_gislativo . n.!:.
107/90_
(ns.:
- 25-4/SO.
na
CâiTlara ·
dos
Deputados)~
que
aprova
o
ato que auto~ge perm1ssão à
Sintonia- S1stema FM
Stereos:.om- L tda. .
par-a explorar, pelo prazo---de
dez
anos, sem-direito de exciu-sivldade, serv1ço de radiodi fusão
·
sonora
em
fj-eqiJênci"a modul a·da: ·nà: C idade
de Dois _ç_órregos~ Es-:-_
~ado de São Paulo.
P~o}eto

de·- Decreto Len_.rt_ 108/90_ _ _ln-2
na
_Cárliara
dOs
--Deputados).
que
aprova
o
a to que _pu_torga concessão ã
Empresa
de
Radiodifusão
gislativo

255/90,
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7533

Ca_mpograndense
L tda .•
para explorar.
pelo
prazo
de dez anos, sem direito de
e_xclusividaàe,
serviço- de
radiodifusão sonora em crida
média, na c.-id;:lde
de
CampO
Grande,
- ESt.ado. ·de
Mat_o
Gr.osso do Sul.

1.2.4

-

Presidência

Comunicações

da

.. P-razo pzra a·p-r-esetJtação"
de emendas
ao
Projeto _ de'
Le1
do
DI="
nA 65/90,. 1 idO
anter1ormente.

.• Remessa · ã
cbitd ssãO d~
· A.s.sui-lt6s Soe i a5 s__._ dos· ·pra-:jetõS de-Lei_ -da Câmara nS<.S.
1 01 e. 1 02/90~- . .1 i dos- ante-.
.riçrmente.
para ayrec1açãotermi nativa.
Prazo para apresentação
de emendas aos Proje~os_ de
Decreto Leg1slativo n~s. 94
a
~ 08/90,
1-iOos
anteriormente.
-1 .2. 5

projetes
- ProJeto de Lei do Senador,~;~ 218/90.
de
autoria.
do
-s-errador
F'ranci sco
Roll emberg, que d 1 spõe Sobr".e
1 i··vro- didát-ico rEWti_1 iziive_l
-par-a os
cursôs
de
ens 1 nO
fundamental
e
dâ outrasprovi dênc·i as_·.
ProJeto de L e i do Se"f'íado
:219/90.
de
auto_ria
do
SenadOr Nelson WedeKi~. que
d1spõe sobre __ n_ormas relat_ivas
a compras_· gooernamén;..
te 1 s
e
dá
outras
-Prpvidéncias.
-

~

...;...____?rojeto de )._e i

-

çlQ_- senado

220790,
de ~~tb~ia do
Senador Ne-t son Wedek i n, que
nE

eltera a reda~§o do art. 14
da
L e i_
n~ 7. 713, de 22 de
aezeinbto de 1986.
-

1.2.6

Expedlente_

Discursos

do

SENADOR JAMIL HADOAD -.Situação econ6mi ce d"9 _P~ í;..
sENADOR
--AFONSO
S~NCHO-~ .
como
Lider
ObservaçõeS
sobre
tópico de prpnunci ?1-~
mento do Senador· Nabo r
Júni or no que se refere a arrocho sa1arl·al. Mi:s,são
comer_CiaJ
ao _Irã_, - c_hef:jaêla
pelo Min1stro O_sí_r_es_Silva.
SENADOR --MAU_RÍCJ_Q _CPBR~A.
como Líder-~ Parecer a· ser
submeti dO . --à-- Comi sSáo
de_
Constituição, ~ustiça e Cida-Can i a,
sobre a i ,l\.J._g!_rpretação do ar:-t. ·1;2, §"§"-1~ ..... e
_2~.
do Atà das Dispo~içOes
Cori.st,tucionais
Tran~i_t6~ .·rias.
ré:..Ja:tiv_o à redivis_ão
_ter r i to r j a 1 . Aumento ~sc_Or.;- _

7534
chante
Bras í 1 i a.

pa_r~:f

lPTU

do

-W

2

465.

--a_s -op_eraçõ_es de credi-

to i.n_te_rno

1 .2.7_- Requerimento
de 1990. -de au--

toria do Senador Vamil Had-

dad,
solicitan_oo
·ao
Secretário-Geral da Presi-

dênc1a da Repúbl ice informações que menc·1-ona.

1.3- ORDEM_ DO DIA
_
Ofício n.r;_ S/54._d_e 1990
(n.ll. 135/90, ·na origem), re-

e

-externo- ·dos

mun1cip1os
e
de suas ~es~
oectivas .autarquias e_ estabelece
11m1tes e cond1cões
para a conceSsão de
garant1as: Votação
_ aChada por
ta 1 ta_ de_ quorum, tendo usa·ao da paTavra Os Srs. Mauro
~~ne.vi de~ e Odaci r
Soares.
__ Pr'-ojetO- de_Reso1ução r.s:
62, de 1..9.90, de autor:- 1 a
do
Senao_or
Ney
Maranhão, que
dá ooyel___ r:-edaçã_o a R esc 1 ução

lativo

n~
94, de 1989~- Votaçãoadiac?~ por fa_l t~ __d!=:"_ quorl!_m._

do_ Estad_o_ da Bah1 a a_ ·_emiti r
e colocar em mercado- vinte

~rdem

à proposta para aue
seja_ autor 1 zado ___ o- Governo

e ao i_s b_i 1 hôes_ de Letras
Finance1ras do Tesoure de
Estado dZ:
Ban1a
LFTBA-_. Rettrado da pauta.

Projeto de__ Lei do senado
nl<: 88, de 199o-. d_e_ autor i a

do Sena·ctor Odaci r Soares.
que d1spõe sobre a exploração
dos
serv1 ços_
_de

telecomun1cações. Aprovado

com emendas, ao6s oarecer
favorâvel
çla
comissão
competente.
A Comissão Di-

retora para reda_ção

fi na l .

_
Pr-oj e-r o_ de Reso 1 ução nS~
45, de 1990, de autor1a _do~
ser.ador
Fernando · Henri que
Cardoso, que alter a a _reoação de art. __16 da Resolução'
de .Senado re:deral n-'- 94, de
1989,
ou e dispõe sobre 1 1-mltez globais
e_ condiçõe_s
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1 . 3. 1

--

Discursos após a
·

do Dia·

SENADOR

CID SABÓI"A DE

CAR-

VALHO Homenagem póStl,jma
v ,-a-riã
ao-:Senador
Lu 1 z
F1l ho.
SENADOR

NEY

MARANHÃ-O

Resposta a a~t 1 go' ·ao- -J brna.1_1--S"t.a- J~n_i o ·c;le- Frei_tas publ 1cedo, hoJe.· ·na Folha de_
S.
Pau1 o, referente ao" en..;..d1V1damer.to dos
estados
e
mun,1cíp1os.
SEN-ADOR

NELSON

LOURIVAL BAPTISTA

Artigo·
publicado
no
j ot~O?! 1 A Tarde., de
Sa 1 v ado j orna 1 i sta
Eduar-do
Tawil
sob o título í•/l,_"S ho0-or-~-

Jorge

SENADOR .JUTAHY_ MAGALHÃES

o

~

problema do idoso.

1 . 3. 2 - --~

Pres;dência

Comun; cações

da

Deferimento
do Re~u~so
n_ç_ 9/90. no sent_i do de
que
o
Projeto de Lei do O!= r._~
3-7/90, .de autor i a do Sen·ador- .Mauricio_ C.orrêa,
que
aut:or 1 za o Poder Execut ;-v o
d_o
Distr.Lto Fe-dera1 .a co.r.t~
ceder
1senção do
impostc
sobre operaçóes r e 1 a t rvas. à
cí r·cu-J ação _de me_rcador i as e
dá
outras
providências~

seja apreciado pelo
rio.

Plená-

~oertura
de prazó pãra
r-ecebi me r. to -oe -emendas
ao
Projeto_ oe Lei do DF n 5 37,
de 1990.· ·-

-1.3.3

dem

do

sessão
.4

2

-

oes1gnação da Or-

Ola

da

próxima

ENCERRAMENTO

ATOS DO PRESIDENTE

V/EDEKIN -

Si"tuação caótica
da
saúde
~o
~ais. Veto. ___R_~esidencial
a Le1 Orgânica d~ Saúde.-

SEWAOOR

menagens francesas a
Amado".

N_ç_s.

3 -

250 __e 251 ,

d~

t99_Q

MESA DIRETORA

4 ~ LÍDERES E. VICE-LÍDERÉS
DE PARTIDOS
.:; .:: CÓMF'OSICÃO DE CôMIS·SOES PERMANENT~S . .
..

A ta da 195ª Sessão, em 29 de novembro de 1990
4ª Sessão'Legislativa Ordináila, .da 48ªLegislatura
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
À$

14

HORAS

F

ACHAM-SE PRESENTES
SENADORES:

3Q.MINUTOS.

OS

SRS.

Aluízio
Bezerra
Nabor Júnior- Odacir Soares- Ronaldo
Aragão -_Almir Gabriel_- O~i~l
Carneiro --Alexandre
Cost~~ ~
Voão Lobo - Chagas Rodr-i~ues Afonso Sancho- Cida Sabpia de
Carvalho
Mauco_Benevides :
Ney _Maranhão--- Mansuet_o_ de L_avor - 0oão Nasc1me.nto--:-_ Frartc isco R o 1 1 emberg
L ou r i v_a..l
Baptista - Luiz_ Viç;~nna Neto__ uutahy Mag_;al hães -- Ruy BaceJar
-João Calmon- Jami1 HadCãd~7

Mauricio Corrêa - Mário· Covas
Antônio_

A 1 v.e_s - Pompeu de
Me i r a Fi _1 ho _Rober_,_tp
Campos - L.ouremberg Nunes Rocha- Mendes Canale
Rachi9

Sousa -

S~ldanha_

"tlerzl

-Wilson Mar-A f_fonso

EXPEDIENTE
.MENSAGENS DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA

t 1 ns ---Lei te Chaves __-

Cam.::-rgO
· Nelsotí·· Wed-ek i.n.
Jose
PauJo
Bisol
-~osé

Fogaç_a.

De

agradecimento

comunicações:

O

SR.

Sousa} -acusa o

PRESIDENTE (Pompeu de
A·-~ i sta
de
presença
compãré~imento de 37

srs .~· ·sena.-aores .
regimental.
sessão.

.Havendo número
declaro
aberta a

de

N.l<
. 216/90
(n~
859/90,
na
origem). de
28-_ do corrente,
referente .à aprovação da Medi_:
da Provisória n~ 247, de 1990.

.

.

217/90- (~.2·-_ 860/90,c
na
origem) . de __ :l8 ____.do
corr-ente,
referente à aprovação de-maté-.r-1 as constant.es das - Mensagens
SM _ n~s
2 ti, 21 t; a 216_ e 225,
de~199_0 ..

Ns.:

Sob
a prOteção _çle _Deus~- i-r,_ ic i arnos nossos traba 1 hos. -

O Sr--. 1.~:.·- Sect=-etár i o- pr.ocederá
à 1 e i i;.U!"G. do_ ExpeS!i ent-e.
.É l-ido _Q .seguinte

Ns.:

i18/90-

origem), de

( il 54

28

do

861/90.- na
corrente,
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a

referentetrami ta_ção de ma"térlaS ·constan"tes
ctas __Mensa-:::
gens
SM __ r)~S_
2i O
e. , _233, Cf€
1990,
N..._
219/90
J.n,g_
662/S_o-;
na
origem\, de
28 do corrente.
referente
_aprovação de_ matérias cons__ tan-res das . Me_n_sagens
SM nks 213 e 22s. dé r990.

a

MENSAGEM DO GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL
NOS SEGUINTES TERMOS
MENSAGEM NO 141, DE 1990-DF
(NO 117/90-GAG,
na origem;
Bra_s í_J_ i a, 29._
1990 ... , _ - -.
E-xce 1 ent í_:S,_sj mo
dente _do S_enado_,_

d~

n.DVernbrq d_e
.

Se\lhor:. F:,res iFed.er~l:

Através
da
Lei n"' 57,· de 24
de
nqvembro
d_e
Hl89., __foram
transformados em Cargos de natureza espec1.a 1 os
car_gos . em
comi-ssã-o,
do.-. Grupd _Di r.eção e
Assessoramento
Super'íores · _~
DAS,
de Secretários-Adjuntos,
Chefes de
Gab·i·nete . do
V iceGovernatfdl"'
8 do ·c Procu_rador-Gera 1 , Di ri gentes_-1:1e Au-tarqu ias,
Administradores Regíonais
e O"irigentes de Or_gãos Relativamente Autónomos. A mesma _1 e i
criou os
cargos
de
natureza
especial
_de . ___ Ca:nsul tQ.r
Juridico-Adjunto e de Chefe __çf~
Gabinete Civil.:..AájUntõ .. ,
-.-.
Essa·
provi dênç,i_"Ci ; __ se . tez
necess_ána à vlsta dos vaiares
atrlbuidos
aos. cargo_s, erl)_CQmi ssão do GrupQ_ DAS .se __ enç.çmtrarem defasados_, __d,ei ~a.f1d9 ge
sigmficar
JUSta __ retribl:J<Ç~o
para o desempenho das atrlbU1ções, r~sponsab11 i da de _e
·r.~
presentat i vi Çl;3.ç:le. ~--· ~-fner~':~~~
a que 1 es_ cçtrgo~_,__ Teve tambem o
obj et i vry-- a e proporei on~r___ c9e:rência com o
tratam_ento ... dls-.
pensado
aos cargos_- · de
Secretâr i_ o çie Estacl9 .. de i guà 1
hierarquia, no que d1z _respei~
te ao cargo de Chef~
Gabi -·
nete C i vi T-A_d)J,!nt_o.

-de

Pelas mesmas razões P$~Cargos
em comi ssão:·de Chefe do
Cer 1monial'
Chefe:_- d.e _-p;:S~e~sOria
para Assuntos Parla~en1"are~_ .e
Chefe
da
Secre_tar 1 a Part 1 cu1 ar. todos do
Gabinete
C i \I n
do Governado_r -~ também dever'fam
ter
constadO
da
supracitada
Lei
nL57. de __ f96.9. Todavia,
por _ITiOt{vo:s
de
co_n-tenção
de
gastos este procedi men'j;Q _f i_cou
para out.ra ocasião. ,_--

7535
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_Objetivanoo. prímordielmente,
tas e nos mesmos índices
adotados
para
os
servidores do
C~J:l:~.!:'- ___ga_~~_s __ r e 1 a c; Or)_ados
e
pessoa 'f, e que~ i nda_ s_e...:-Qrop6e Distrito 'rede"rãl
ocorridos
a
reduz1r para 801. ó
número
de partir
de _1~
de novembro ae
~ratificações
pi;lo encargo em ~ 99-o.
gabinete. como também al t.erar
a -~i s·t.emá ti Ca -de ·sua- c-o"ncésArt.
3~
O número atu~l~ente
s_ão, nO que~--r_esp~.,:t_a,â possi-_ ex 1 stente- de Gratificação _- por
EnCargo ·em Gabinete, __ ã qUe S.e
):ll 1ldade ~oe a,t_r)bl.,li -:_1 a a_ pessoa sem Vlnculq com.~- ~erviço -refere o art. 10_d~ Lei n~ 35
público.
Tal
prât1ca
é ho]e de ~_3_ Oe julho de 1989, fica
u._t..J1 izaaa pela_ área
fe_d_eral,
reduzi-do para ·ao% (oitenta por
_
cera.c.ter _i zando a designa- cento).
ç;ª'o ,contra t.o perman.ente. com a
adm1n1stração.
Parágrãto "único. Obedecido o
disposto neste artigo o Gover~
Aprove_i tou-=--se. ai.nda, ·-a· opor~
nadar _ do
Distrito
Federal
tun1dade para inser1r dJsPQSifi xará Por decret·c, os quant,da .~ratificaçãO
por
t i vo
no senti do de .se pror_r_o- tat1vos
g,;if_--p:or- um -anocf prazo_ para a Encargos_ em Gat;Ji_n~te para as
r_eal i_zação
da p_ri_m~i__r~ ascen- unidades administrativas.
são funci ena 1 par:~... os. :s_e,t:vi c;lo_;...
--~·ct. _4~~. A. Gra'f; f{caÇão r:for
res· integrantes
das dí~era~s
cãrreiras criadas no final
de E"nc·argos ___ e_m _Ga6fnete poderá
âtr'ftiü~da
-á pesso-al- 'sem
1989. _A medida deve-se· ao -fatO ser:de algumas entidades ain~a não v1_ljC1.,!lO Cofn_-o ·serV1ÇQ públ ice,
em e"xert:ício nos gabi·terem
concluid,o a_ implantação QÚÇ~.ndo
de sua.s carreí r as. _ fn.ca_rreço a netes do- governaQ_or e do· v1 cevOssa- E:-><.ce.l éncJâ_ s~: d,ê · aci"-'p_ro-:- góvernadof-.
_cesso o- tratamento de urgênc_i_a
prévísf"o··nó ârt_. 4,g_ da Resolu_§ 1 il Na h,i pó tese deSse. artigo
ção -f57. -oe f988, dessa Augus- o valor .da_ respectiva_·gratiflta cas_a.
caÇã_o
será
acresCi do do per..;.
centua l de
9.0%
(noventa · por
cento).
Ao eiJsejO. re"riov.Q :a. V.ó$-sa Ex:-.
celência e ã. Séus 11ustres _Pa§ 2• Né:i des_i"gn.:!ÇãO
pesSoal
res protestos de elevada estima
e
disti11ta
Cons~d.eração.
sem vfnculo com? se~viço
público
serã",Ubs_ei-vadoo
percen- Wanderley
Valllm
da
Silva, Governador do Distrit-o t_ua 1 9~ ,20'f, (v i_ nt.~ por_ cen_to _l,
do
numero. correspondentes. aos
FeQeJ::al.
··
encargos_ pr_evf·s-tos- p·aYa os ga~
PRÜ.JETo DE Lh DO DF
bj nete.s .. CIO , g·overnador
e.- do
vi ce-g-Overnador.
- -,__ _N_~ . :_ 65, DE 1990 -

nªo

·ae

~: ~TfoanSforma

cargos em Co-

- - liJi Ssão do Grupo

Di rec;ão e
super1ores,
_ do
Quadro
de Pessoa 1
do
-DiStrito ~Federal, e dá outras providências.
As~e~so~am.entQ

·'c! ·se.Háao·

Fed.erar··a~cret-a:

Art.
5 .. -_Fica prorrOgado oor
um ano O- prazo para a real fzação
da primeira ascensão func;onal par:_2! os serv1dor.es
integrantes das carre;ras de que
tratam
as
ieis
abaixo
r~l~cionaq.c;s;

I -Lei n~ 39, de 6_de setem··
Art.
-i :;;:·_-São transf_ormados em bro de 1989:
'
cargoS · d_e~-- ·na.' tu reza-~ eSi;?eci a, • '.
L e i n~ 4 3.. de 1 9 c;:le se.dQ • Quj3.çl,rp __ . ç:l~. P!;!ssoa 1 do Di s-.. l! -·
trito_ Federal,
os
seguintes· temb_co de i 969;
~~gos:
eni c-omTssãó
C;tq Grupo
III - Lei n·• 51_, de 1 3 de noD 1 reção _e Assessorame-1J1Q SUPE!-.
riores,
alocados
no gabinete veriibrc de 1989;
do governador:
rv
Let n~ 68, de 22 de de-· 1 -~- Chêf~~-CI_O cerimorlrai' cá-- zembro de - f 98"9; ·
p)gO DAS-101.4-;
v
Lei n• .82, de 29 de. de-__
_~:(_-:~ ..chefe __ a~ AssesSor ;'á par!;! z~mbro=ae i98'9;
· Assuntos Parlamentares, código
Lel·nk 83, de 29 de cte0~~.;:1 01 . 4_;- .e
-VI
~embro de-1989;
P_aL.. rr:tr,·c·u· cr.h,ecf.o~d,. da s_ecre tã r i a -'V!!
- Lei n• 85, de 29-de de9 0 DA~-.1 01,. 4.
zembro de 1989;
2_.Q.
A -retribufção
dÔs
_cargos a g1,1e se refe o
art,go . VIII
Lei
n,g_ 86; d"S: 29 d"e
anterior e._ fixada em: ,
ge~embro oe _1989;

18

---Arf:'

Assim
é ou e, cohS i d~r_!!!lrtaõ_ as
ponderações acima e ainda
que
em
janeiro-vindo~ro instalarIX
Lei_ n..___8.7, de is Qe de.:.
se-é. a Câmara
LegÍs1atlva
do Vt2hcirftE;!n{o Çr$-_120-.-~33,33
Distrito __Federp.J, ~Xaborou-se __
~zembro de 1 ~8~·-·"
projeto de 1 e i com
o
fim de Representação 140%
transformar em cargos de natu·Art.
6-"- As_ desPesas cbrh a ereza especial _os .qa.r~os em cg_Rarág'~afci-. Único.: A remunere- xecução da presente Te i corre_-:
conta
do or·ça.mento do
missão
do Grupo~DA.S mencfona- _.ção de quetrata
este
l!l:rtigo rão _à
dos no parágràfo 'ànteri.Qr.
,
S~rá r:eajuSti'da n~§. mesmas da- Distrito Federal:_
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Art.

Esta lei

entra em vi-

DJ.ÁRlO DUCONGRESSO NACIONAL CSeçao II)

_·

Sexta-.feira-30

VJ_- -~udi_tori_a, cons_u_ltqria_ e_
1
as_sessor1a em nutrição e ·-'die- ~~_ 1 ~-;8 ~ ~g~~j;l ~~aª~-~:a:s o~;ye~~tética-:- c - - - --·- - - - ..-"?dãdeS =·re1 aci or;:ada~S &.9 ensino,
Art.
S~ RevOgam-se as dispoVII . .:. :assi sténc'ia- e ~edüi:::1içii adstritas_ à lÊ:lgiSlação edUcaSlÇÕ~s em co~trár<o.
nutricional a cole-ti'vidade~ oú.- cional _própria.·
sadios ou· e.nfe'r-.
(À
Comissão
_Qo Dfstrrt_o inQiv'(Çluos.
mos, em instit_ui_ções_ públicas
Federç.~.)
Art. _5~.2._ Esta 1é i ~ntra ern vje priv-adas· e .em. co.nsu 1 t.ór i o de- gor na data de sua_ pub1 i cação.
nutrição e dietéti.c~;
OFÍCIOS DQ SR.
10 SECRETARIO
Art.
7J:<. Revogam-se as dispo_VIII
assistênc_i.a s;çoes
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
em contrário, em espe~
dietoterápica hospitalar,
am- c1al
a
Leí fls;; 5.276. -~qe 24_e_
Encaminhando à revisão do Se- bU1i3t6r'làl e a nível de connado autógrafos dos Seguintes su 1 tór i os de nutrição e_ d..i_eté- abril de 1967.
.. ;
projetes:
tica,
prescrevendo, planejanLEGISLAÇÃO
Cl'ADA
do, a na 1 i sande. superv is i ona_nPROJETO DE LEI DA CÂMARA
do e ava 1 i ando di eta_s__ para:
NO 101, DE 1990
LEI- N~ 6.206,
enfermos.
DE 7 DE MAIO DE. 1975
(NO 4.159/89,
Art . . 4~ Atribuem-se, também,
na Casa de Origem)
Dá Valor de docuiDento de
aos nvtricionJst.as as seguinidentidade às carteiras extas at ivi dades., d_es_de Que -reRegulamenta a profissão 1 a c i o nadas com a 1 i men_tação. _ePedidas pelos órgãos f;scade Nutricionista e determi- nutrição humanas:
lizadores de exercicio profissiohal
e
dá
outras
na outras providências.
.I ----elaboração de infor:mes
pro
v i dénc i as_.
técni co-ei ent if ,- cos;
O Congresso Na c i ona J _decreta:
'O Pres i detite da R~púb_i_ i ca,
I í ~ - ·gerenClàiTlento de prO.:) eArt.
1 5 A des1gnaç~o e o e- tos
de desenvolvi_men-to de proFaço -·saber que_ ---~o CóngreSSo
xe~cicio da prof1ssão
de Nu- dutos._~1Jmentfc1os;
Nac1onal decreta e eu sanciono
tr·icionista,
profissional
de
III
_assist_ê_nç·ia
e
treina-·
a
seguint~ 1~)i
·
saúde,
e.m qua 1quer
de
suas
áreas. são privativos dos por- mento-.':."esJ:S:ecial izado ern al imE;!_n...Ar't
1-J;.
É váfidà em· tOOo ó
tadores de diploma expedido tação e nutrição;
Território Na c i ona-1 comO' prOVa
por escolas de graduaçãQ em
IV - cCmt~o1 e de qua 1 i dâde .de de
iaj;nt1da.de,
para qualquer
nutrição, oficiais ou recor'lh~--- gê_neros e
produtos ·a 1 fm-en·t í- · efe1to,__ a carte.ira-"emitidapecidas. devidamente regist~ado C lOS;
los órgãos crfados por lei feno·órgão competente do Minisderal,
controladores
ao
exertério oa Edvc~ção e regular- _V--......:; a·tu_a"Ção em marketing na
_
mente 1nscrito no Conselho Re- area de a1 imentação. e JlUtrl- cício_ profis_siQJJa_l.
A-rt·. . 2~·. os·-,;_ér-€d!t-Os' dos _ó~~
g1ona1
de Nutrlcionistas da ção;
respectiva área de
atuação
Vl - estudos. e. tt:"abal h.os éX- -g~os ·t:'e·fer i.d6_s' ..no~· ãr_t-lgõ ánte~
profissional.
·Per i mentais em a 1 j mentação .. ~ rior. _serão'.·ex;'gfveis pé la_ ~ãçà:p.
ex.eê:ut_i VQ processada perante a
.
Parágrafo único. os diplomas nu1r i ç,ã_o;
de cursos equivalentes,
expe~
VI I- ~ prescr i c;ã·ci·----o·de sup 1 emen-:...- J~u_s.t 1 ç.a Fe913ra 1 .
di dos por esco~l as estrange1 r as tos nutricionais,
necessár1o_s
Ar;t.
3"-'"
ES"ta_ ,e,·; entr:-~râ ·em
igua1s ou_assemeJhadas,
serão à co~plement~Ção da dieta:
v2gor na data de Sua publicareva 11 dados na form_a da 1 e i ,_
revog_adas_ as disposições
VIII -solicitação de_ exar:nes çao,
Art. 2~ A carteira de identl- Táboratór1-ais _h~cessários ao em cot:~trár.l,o.
·
---dade
prof 1 ss i _o na 1 .
emn i da acompanhamento- Çji_~t?terâp i co;
pelo Cons~1ho ReQio~al de NuSrasfi ia;
7 de mai'ó de 197_5;
rx---- part1cípação e-m inspe- 154,. __da Independência etricionlsta_da resQ~ct1v2 -JuR7:o- -:da
risdição.
é,
para quaisquer ç5es san1 tárias- r:elati'vas a Repúb í'í'ca-.. - _E_RNESTO GEI?EL,
al
im~nto5>"; ---.
efeitos, o i nstrum~.n:to hábi 1
Ar~~ndo ~~1éao,·'
Arnaldo
de
identiflcação civi 1 e de
X
anã 1 i SeS~· r_eüat i Yas ao Prteto.
comprovação
de
_hâQ_i 1 j tação proCes~s-amemto de prodUtos a 1 i-LEr_N_.f::_ 6.583.profissional do nutricionista. mtlntfcíos índu!ftr:fã.l ii::~aos;
nos termoS da Lei n~ 6.206, de
DE 20-DE OUTUBRO DE 1978
XI -participação em proletos
7 de maio ·oe 1975,_ e da Lei nJ:<.
~- Cr fa Os canSe 1 hos Fede,.;.a 1
6. 583, ae
20
de outubro --""'de de equ1pamentos e u~ens111os
nã
área
d~
alimentaçêo e
e Regionais de Nutricionis1978.
nutrição,
tas, regula o seu funcionaArt. 3J:<. _São att_vidãdes ·priva--mento,
e
dá
outras
Parágrafo único.___ É_obriga tQ-- _
tivas dos nutrlcjQnistas:
provfqências.
ria a participação de nutriI
direção. _ coclr:denação e cionistas em equipes multidissuoervisão de c.ur--s.os _de gra- cfp1 fnares. cria_das por· enti"duação em nutrição;
dadés públicas ou_particulares
• • • • • • --: : ;~. ·- •• '· •. .0 ~ .. ~"' ..... -·-·
e--dés ti na.aas a j.j-l anej ar, :coo r-_
II - planejaffierit"o, organiza- denar,
supervisionar,
imple-LEl ~~~ i~S76,
ção, direção, supervisão e a- mentar. executar e avaliar po-OE 24 OE ABRIL DE 1967
va1 iaçª-o de ser~iços de a1 i- 1 íticaS, programas. cursos nos
mentaçao e nutr1çao;
díVersõS nfveis, pesQuisas ou
Dispõe sobre a profissão
I I I - planejamento, coo!~·dena::::·_e_y~nt()~ "d_~_glfal_quer n~tur~?za,
de Nutricionista, regula o
ç:ão. supervisão e _aval i_ação de- d1reta ou 1nt11retamente relaseu
exercício e dá outras
estudos_dietéti_ços·
_
cionadas com_a_limentaçilo_e nuprovidências.
~'
- t r i ção. bem como e 1 aborar . . e.IV- ensino das_ rn_ç:~térias__ pro"" revisar
legislação e códigos
O Presidente da República,
fissionais dos CUT:..§QS _ç!,e , __g__r21- próprios aesta área.
Façq - sãbe.r qUe . cl' COtigféSSO
duação em nutrição;
Art.-- 5!-_A fiscalizaçãO do e- Nac1 o na 1 manteve e eu promu 1 -,
nos termos da parte final
v - ensino ..das çliscip_li_nas. de- xercfcio da profissão de Nu- go,
nutrição e al imerit.açã9
nqS, tf1C;iorii_ ta compete aos ConSe- dó_§ 3.2, do art. 62, da- conscursos de gr21duação da area _d_e1 1tiós' Fed ra:r _ e Regionais dé tituição Fe9era}; a seg~inte
saúde e outras afins:
NU-fr í CTO fs-t:ãs.
Da forma da lei:
7~

gor na data de sua publlcação.-

Sexta-feira 30
Art.

siona1

DIÁR!ODO CONGRESSO NACIONAL (Seçao ID

1 ~ A designação Pt:"Ofi s-

de

Nu~~1C1on1sta

vat i va dos. hab_i 1_i tadq_s
ma da presente lei.

e pr1-

na

for-

Art.
2.s:
O exercí c i. o da pro-fissão
de Nut_rici_onist_a,
em
qualquer tios
seus
ramos, só
será permiti do:

alimentação
em estabelecimentos
púb 1 i_cos..
paraestata is
au_tárqu 1 cos e de econo_mi a mi sta. bem como inspeção dos mesmos serviços nos aludidos estabele~imentos;

I II
_..:. _O.r fe_n.tação d'e:- i nquér i to-s sobre.. a 1 i m~_ntação;
-
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Art.
9.2 Ao Nutr_icionista que
infringir ou favorecer
a
infr;;~ção
dos dispositivos desta
le1, aplicar-se~á
a pena de
suspensão do exercício profissional, _cuja
duração
poderá
variar de um a seis meses.

Art. 10 .. Às pessoas_ffsicas e
jurídicas que ag1rem em
desaIV -regência de cadeiras ou cordo com _o_ aqui -dispos-to,
a) aos po_ssu i dores de di p 1 orna
pena
de
multa,
que
se
incluam, aplicar-se-é
de Nutricionísta. expedido
no disciplinas
ovar- i ará
de
Cr$
5. 000
Brasil por escolas de formação com exclusividade no currículo que
do curso de N.utncionista;
(cinco mil
cruzeirosl
a
Cr$
de Nutricionista, de nível su50.000
_(_cinqOenta
_
mil
perior, oficiai_s ou reconheciv -:- é.xeCuçá6 dO~S pf.QQri::u:naS de cruzeiros).. Qualquer inter_esdas;
sado poderá promover a respone_du_c~cã?, .a.J i mentar.
sabi_-lidadé do faltoso, sendo a
b) ao_s
diplomados ___ em Cursos
§
~ -'-,,..fas 1 oca 1 idadeS -e·m que este facultada ampla defesa.
de Nutricionistas ou Dietista.
existentes_ até
a data desta não- __resldam Nutr1cion_jstas em
númer-O
sUficie-nte:
Ou nâc se
Art. 1f.' bS' __ diP-lorliãdõs: _"até a
1 e i;
di soonham el·es a· ace'i ta r
con- data desta _let, em
cursos
de
ou- Die.sti.st.::
c) aos
que
houver-em- _te i to trato ae trabalho-. é permitida Nutric1onist<;~s
contém deverão i:'eQuerer, .no prazo
de
cursos
equ1valentes.
no
es- a efetivaçã.o d_o_ que se
item
v deste artigo. por 180 (Ce!"lto é ·oitenta) dia_s. ag
trangeiro.
após a reval1daçao no
habili- órgão competente do Ministério
do diplome. de
acordo
com
a agentes que se tenham
tado
em cursos de _nfvel infe- da
1 egi s 1 ação em __vl gor.
Educação
e Cultura. o _reri __~_r__ao__ o e N_utri·c 1 on i s·ü!.
gistro profisslon_al _de seu dlp l oma. -- ficando
com _ todos_ os.
Parágrafo
único.
Os. prqf i_s§ 2:~::. Nas U_rii-versidades, o d1reitos qu_e a presente lei
sionals de Que trata _este
ar-·
t i go só poderão .exercer a _p_ro- pr-pvirneiiito _ctq G.a.r_go__d~ Di reter concede .aos _nj.Jtriçi onj_~tas.
+issão após registro do dlplo- das_ EscOlas de Nu~ricion1stas
1
ent_ra_ em
em
seu
me
no órgão competente do Ml- obeaecerá ao dl_sposto
Art.
1;2. ,Esta
Interno,
aprovad_o vigor
da tà__
de
sua
nistério oa Educação- _e Cultura Regi mentõna
pe
l_o"'"--c·oh"se
1
hÇo
Un_i
vers
i_
tá
r
__
;
o.
e
no S~rv i ço- Na c 1 O':'la 1 de F 1 s_-,
pub l 1 cação: _cal1~açao
da
Med1c~na
e
Art.
6~ compreendem-se. tamArt. ~ 3. _Revogam-se as dispoFarmac_la
do
M1n1.s.teno
da
bém, -en_tre at1v1dades a
sererr. SlÇÕ~s em contrár1o.
Saúde.
exerc1das
por
nutr1cion1stas
8rasil1a,
24
de
ãbril _ .ae_
Art.
3-'- P?J_r_?._ P!"oyjme0to e e- as que se seguem:
~ 9$7; 14!3~ .da I ndependénc i a
_e
xerciclo_do cargo de Nutric<o-I -- --e-1 abOrà=-ção-· de di e tas- pare 79s..
da RepUbliCa. __ A. COSTA
nista, na admin1straçã6 púo1i--sis_dioS, -indivíduos ou_ !:-P_leti- E SILVA, Uarbas G. Passarinho,
ce.· autárquica e
paraestp,tpl,
nas- ·empresaS
sob j_ntervenç:ão vidades. e, sob prescrição mé- Tarso
Outra,
Leonel
Tavares
governa menta 1
ou
·
nas dica·, planeJamento e. elabora- Mi ra_nda de A 1 buquerque.
- da .
a 1 i mentaç~o
_ de
concess1onártas d~ seryiçc pU- ç.ã!.:l
(Á Con"issão de Ass:untos
bllco.·é'obrigetôr:iã
ã apre ... eÍ'"Iferrnos, Observada_ a 1egislaefTI
v1g_or .. _tal, at.tV_ld_ad_e
Sociais.)
sentação
de- :diplo_ma de_ Nutr1-_ çã_o
c i oni st_a,
devi da mente - reg1 s- poaerá ser ex~rcida em consult r ado. respe 1 'ta dos os___ di r e 1 tos ~ôrio_s
d.i~t_é_ttcqs
par..~i'cwla
dos atuats ocupantes efetivos.
res;

e;

Parâgi--a+o_l,irri c o·, A- -apreSEmtã~
ção_de __tal dOCU1J:len--ço não_, __di.;:_-,
pense a· prestaçao de concuL_so.
quando __ este t.or exigido pa~-a o
prov1mento do cargo,
·
Art. -4~
F1ca asse6urado aos
tunc1onãrios p(Jolicos,--paraestatais.
aut,á.rqutcos .. e de empresas de economia mtsta,
aos
servidores
d_as
empresas
sob
intervenção
governamental
ou
das
concessionártas de serviços públicos o
exercicio .. dos
cargos e funções sob denomtnação de Nutr1cion1sta
ou
Dietista.
em que já tennam sido_
providos, em
caráter. efetivo
na
data
da
entrada em Vlgor
desta lei.
Ar~. s~ Constituem attvidades
a serem
exerc_j_das
pr i vat 1.vamente
pelos nutriciontstas _as
seguintes:

I
direçáo e supervisão.de
escolas ou cursos de graduaçâo
de nutricionistas:
II
- planeJamento, organização e chefla dos serviços
de

I I - organização e participação Oltcia1 de conQres_so.s_, __-comissões,
seminârios. -_e outros
c i Dos de -reunião,·
des-tinados
ao -·es--cudO: de nutrição e da a-1 i mentação;
-

-

-

III
partic1pação nas pesquisas de
la_boratorio .e. nos
trabalhos
ae
saUde
púbJica.
relacionados_ cory~ a __ nutriçã_o
e
a a 1 i menta._ç.So... . . . . . .
__
.-

.

-· '

Art.
7~.A fiscalização do exerciclo proti~s1onal
de
Nut~1cion1s~a será procedlda pelos órgãos reg1onais de f1sca11zação da Medic1na.
Parã9rafo.únic0-. A-tais _õrgaõs compete
impor
penalidades
aos
infrator?s
da
presente
l?i, excero no que respeita às
pessoas de direito público. às
quais se aplicará a legis1ação
vigente.
Art,.
_8.ll._. Ã Fl.sc2:l i"zação _do
disposto no art. 5 , tt.em
IV.
ficará
a_ cárgo do MinJstério
da Educação e Cultura.

PROuETO.DE LEI DA CÂMARA
NO 102, DE 1990
(NO 4.714/90,
·na C?sa de origem)

Altera a Lei nQ 5.194. de
24 de dezembro de_ 1966, que
regula
o
exercfcio
das
profissões
de
Engenheiro~

arquiteto

AGrónomO-, ·

e

Engenheiro

di spondo
sobre
eleições dlretas "pâra Presidente dos Conselhos Federal e Régionais de Engenharia, Arqui"tetura e
Agronomia,
e
dá
outras
providéncias.
o_ congressO Na: c í ona 1_

decreta;

Art.
1 s.:
Os
presidentes dos
C6Mse1hos Federal e
R:eg1onais
de __ Engenharia .... Arquit<:.tura e
Agronomia serão
eleitos
pelo
voto d1reto e secreto dos profisstona_1S
registrados -e
em
di.3
c_om __ suas obrigações pare
com os c1 té;ldos canse lhos,
po-~-
denÇio candidatar-se prof i ss i_onals
brasileiros
habilitaoos
d~
acordo com a Lei ns.: 5.i9~.
de 24 de dezembro de 1966.

Novembro de 1990

7538

Art. 2~ O Conselho Federal de
Engenharia, Arquttetura e Agronomla
disporá,
em
resolução, sobre os procedimentos eleitorais referent~a à
organização e data das eleições.
prazos de desincompati-b 1 1 1 zação,
apresentação
de
candidaturas --e tud_o o mais que

se fizer necessário· à realização dos pleitos.
--Art.

3.!< Esta

1 e1

entra em vi-

gor na data de sua publ ;-cação.

Art.

4.ll.

Revo~am-se

sições em contrário.

as dispo-

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI

N~ 5.194. DE 24 DE
DEZEMBRO DE 1966

Regul ~ o exercicio das
prof1ssoes de Engenheiro.
Arqui:teto
EngenheiroAgronómo,

e

providências.

dá

outras

TÍTULO I-

Do Exercicio Profissional da
Engenharia, da Arquttetura e
da Agronõmia
CAPÍTULO I

Das Atividades
Profissionais

QJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)
de_ E:ngenhar·i·a·,

Arqui tetura
ou
reconhe-Cidãs.- BXlstentes no Pais-;
Agr_gnqmo,

ofic1ais ou

b) ao.s que pOSsuam -deVi da mente C_eval i dado e _registrado
lTO
Pa_i s_,
di p toma da ta cu 1 da de ou
escola estr"angSi_ra
de_- j3nsino
superi_or _de Engenhar1a.- Arquit~tura ou_Açronomia, bem
como
os_ que
tenham esse exerc_í c i o
amparado por convénios
internacionals de_ intercâmbio;

a)
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a pqssoa fisic_e

O\,J

ca_ qoe _re.a 1 i za-r a tõs- ou

jur::_fdi-: __ _

pres-_.-

ta r' Ser v ~ços púb 1 i CC du pr' i v a.::
do reSérvaOos
aos --prof'issi"onais
de
q_ue trata este lei e
que. não- possua
regi stt•c
nOS
Consélhds Regionais;

b) o
~rofié~ional due Sé irt~
cumbir def ati vidaãeiS ·estranhas
às
atribuições
discriminadas·
em seu r~gtstro;_-

C) o ·r:wofissional ·qae··empr-es,=.c) aos_ estrangeiros contrata- tar seu nome a pessoa, formas, ~
ou empresas exe= ·dos que. a c r- i tér, o dos -conse- organ1-Zações
obras
e- serviços
lhos
FederaJ
ã.
Regionais de CU"toras de
sem
su_? -~eal partiçipaçãó_·nos
Engenhar,a, Arquitetura
e
A~
_gt-Otiõml a ;----con·s n:l~rada_ a esqLs- trabalhos __ Q_e)~s;-- --~-~~---~-sez de prof 1 ss 1 o na is de de_te-r.d) o
p~ofissional
que, s·us.:;ml nãaa
especi 1 i da de- e o i ri te. resse
nac--r-ona 1 ; --tanhã.m
seUs penso de se v exerci c i o, con-. i."--títulos
registrados
tempora- nua em atividade:
riamente.
e_l. e
firma,
or-g.::m1zaç:ã.c -oCJ
de
Parágr-afo
único. o- exer-cfCiõ sociedade que na_ qual io:ade.
jurfdi ca,
exercerdas at<vioades de
Engenhei...-o, pessoa
aos
Arqu1teto
e .Engenneiro- at,...ibuições - reservadas
da- E:ngenhe:r'Tã-.
AQronõmo é garant .l ao.- qoedec , __ orofi"Ssionai:s
da
tlr"qütt_e"tura
e
daAQronomia.
dos os_--1 i mi "t.eS das respect 1 v as
l1cenças e exclu1oas, a titulo com tnf_ringência ao· d1p·os1:o no
õo
art _ a&.
precâr1o,
a~é -a
puolicação Pa'"'á_Qr2fo- OnfCó
desta 1e1. _aos que, nesta
da- dest:z 1_e_i..:- ta.
estejam
reg1straoos
nos
SEÇAO IV
Consel-hos Regionais.

AtribuiçÕes ProfissiOnais
SEÇÃO II

-~coordenação de

· -suas

·at-lvidades

De Uso do TÍtulo

Art.
7~
As
atividades
e
SEÇÃO I
Profissional
atribuições
orof"issiona·ls ·ao
caracterização
Art. 3~ São reservã.Oas e)<t1u..:.-E_ngenne1rc,
do arqu1teto e. dO
si vamente
aos_
prof 1 ss i o na is e_n_ henhe i r c agrôr"lcmo
consTstem
e Exercicio
das Profissões
referi dos
nesta _ . 1 e i
as em:
denom1naçôes
de
- EnQenheir_o,
·-~--r-cu
Engenhelrv_...
a) aesempehhC -de:- CEü=·gos.---runArt,
1.s:: As prof 1 ssões. de Er1· P.rquiteto
genhel~o.
Arqu1teto
a kl.gronomo,- acre!::iCidas, obri_ga- çôes· e ·comiss-ões em --entldades
Engenheiro-Agronomo são cara.c-- toriamente.
das ·caraC-te~""'iS"t"l- estatais.
paraestata1s.
- au.tãrQUfc?s. d~,~cono·mta mrst2
terlzadas pelas real i4açõs
de cas de sua formaçã-o bás1ca.
e privada;
---1 nteresse
soei a 1 . e h\.!ro.eno que
1mportem a real i_~a-ção d-os
seParágr"a f_g
único. As c;ua 1 i figulntes empreendimentos:
cações de que trata este artib ) P1anejameh~o
ou
prcjeto,
go pode-rão_ ser acompanhadas de em· Qera 1
oe
r:e·g iões,_ ·zonas,
obras,
es·t-rütu-r~s ;a} aproveitamento e util 1za- Qes i gnações ·outras. referentes cidades,
,a çursos de es·p-ecfanzaçáo_. a-- transport_es,
exPT_óra·c;ões
de
çâo de recursos naturais:
perfe i çoamen-co- e pó·sgradúação _ r•ecursos
naturais -e des-ét"IVo ,_-..;vimen"to da produção industr-ial
b) meles
de
locomoção
e
At--t~
_4.s::_
AS qua11f1cações d!= e ag,...-opecuári-a;
'
comun1cações:
Eng"enh-elro,
Arqu1 te to
ou
c) edificações,
ser v i ços
e Enhenhei ro-Agrõnomo
só
podem
c) estUdos.í::fro"j etoS,
equ1pamentos urbanos, rura1s e s.er· acrescidos
à. denom1nacão anâl ,Ses, avaliações, vi-storegi o na 1 s,
nos --seus aspect-Os de
pa_sso
J ur i dica
compostas r tas.
per í Ci"c5s,
Pare-ceres
é
~écnicos e artist<cos;
exclusivamente
de
profissio- divul_gaÇ~d t~C:r::ica:
nais que possuam ta1s títulos.
d) ensino. pe-sqLh sas, ·ex-Pe·r i-~d) instalações
e .mel os de acesso a contas. cursOs e
.!:?"- Só pódérá t_er em :;;_Ua_ mer;:~ação e· ehsa i os::
-~ "' mas- - A.r t.
sas
oe
água
as __ ·
pã 1avras
a extensões denom1 naç:_ão
terrestres;
Engenhar1a.
Arquitetura ou he) fiscalização de obras e
gronomi a a fi r ma co.rnerç 1 a l
ou ser v iças· técn i os;
e) desenVJ?1~i_mento industria i. 1ndustrial
cuja d1retoria ter
composta_ em _su~_ maioria.
de
f) direção
de cibra:s e servr..;e agrooecuar1o.
profiss1ona1s
registradC:is nos. ços t~_c_nt~cs;
Art.
2~ O exercicio. no Pais
Ccinselhos Re~ionals. g) execuçã-o de obras e_ se·rvi--da
profissão
de
Engenhef~o.
Arquitetoou
Engenheiro-SEÇÃO II!
ços téCn1cos;
Agrônomo, _
observadas
as
condições
de capaC_ldade e de- tfe EXerci cio Ilegal
h) produção técnica espaciada P_rofissão
1 izada,
industrial
ou
ag:--omais
ex;gênc1as
legais,
é
peêuá
r ;--a :-assegurado:
Árt.
6~ Exerce i legalmente a
Parágraf~ único. Os engenheia) aos
aue
possuam, devida- profissão de
Engenheiro,
Arexercer
mente reQistrado,
diploma
de quiteto
ou
·
Engenheiro.:. ros-açrônomos -p~c,-aerão
qualquer
outra atlvidaoe que,faculdade
ou
escola superior Agrônomo:_

c:
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por sua natureza, se inciua no
ámb i to d_e suas profissões.
Art. 8 2 As atividades e atribuições
enunciadas
nas
alineas __ a,b.~.d, e f do artigo anterior s_ão Çl_~- competêoci·a
de pessoas físlc~s. para t~nto
1 ega 1 mente habi 11 tada_s_.
Parágrafo

único.. As pessol:fs
juríd'ic~s e_or;ilam·zações_estatals so poderao exercer as ?tivldades
discrimi_n.adas
_no
art.
751_, com exceç_ão das contldas na alínea
a,
com __ a
participação efetiv_a e autoria
aec 1 arada de prof i ss i onª 1 _1 egalmente habilit?-d.O ~ registrado pelo Conselho -Regiorta_l.
assegurados . __ os _di r e; iJ:os que
esta _).el 1 he confere.
Art .
gs;. _As ati vi dadé'S am..i!J-:
c i adas nas al ineas g
e __ h
do ar i: . 7Q__ . obServados__ ps prece, tos dest.a 1 e1. p_odei-ão ser
exerci das.
_, ndl SL l_ntarnente,
por prof i ss i on: ~s __ ov por pessoas JUr'Íd'lC?~-_:

t_í tu lo do pr__of i _sS 'f on_ã 1 que os
subscr:-ever - eo núme~o· da carteira referias, no ·a_rt. !;56.
Ar"!;.
f"!J . . Sãb' nUTós .de pleno
direfto os contratos ~eferen
ies a qua 1 quer ramo -de êngenharia, a~quitetura ou de agronomia, inclusive·a elaboração -de projeto, direção ou execução -oe obras, quando fi rmados por entidade pública ou
parti cu 1 ar .com pessoa f í s ;·ca
ou _..j,ur:í_Qice não legalmente flabilltada_a praticar a atividade nos termos desta lei·
- A-rt :· ú3. Enouar1to durar a execução de obras,
insta 1ações
e serviços·de qualquer natureza, é obrigatória a
colocação
e
manutenç-ão
de
placas
visíveis - e
legíveis
ao
púQl ico.
contendo o- nome do
autor:_e cc-autores do projeto.
em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, as~im como
os_ responsáveis pe1a execução
doS t-fãba 1 hos.

éAPÍTULO II
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tiver sido confiada, tornandose mister que todos os documentos,
Como·:::- P 1 antas,
desenhos, cálculos. pareceres, re1 a-tar i os.
-a-n_á 1 i ses~
normas,
e_sp_ecificações e oUtros documen'tos_ r e 1 ati vos aO projeto,
sejam _por eles aSsi'nados.
Parágrafo úniço. A responsabilioade_ técncia pela ampi1aç5o. prosseguimento ou conclusão de qualquer empreendimento
de engenharia, ·ãrquttetüra --ou
agronomfa caberá ao profissional ou-entidade regiStrad~ que
-ace-ita r- esse __encargo~
sendolhe tambStn _atr_ibuída.a__ respon-sabilidade das obras,
devend.o
o Conselho Federal adótar resolução· quantO às reSponsab ilidade~ das partes já executadas ou concluídas_ por outr:.os
profissionais.
Art.
2 f .~
Sempre que o autor
do projeto convocar,
para o
desempenho Uo seu enÇarQo, o
c_Qncu_r·so de prOfissionais -dá
organ 1 zaçào · de Pi-o!_ 1 ss faná-is
especializados e
legalmente
ha!::;l1l i taaos. ser:-ão estes havidos come co- resPonsáveis na
parte Que
lhes
diga respeito
-- --,

Ar t . 1 o. Cabe às. congr_eg_ações
_pa ResporiSá6i1ídaPe
das escolas e Faculdaoes de
=~~enharia,
Arqu1tetura e A_e {\Utoria ~gronomla 1nd1car. ao Conselho
Federa_l_,_ em função aos t.~tuios . Art ·~·17- Os direjto$~.d~.auto
Art.
2Z, Ao aú~or ~c ~rojeto
apreclados através a~ formação ,r,a de um plano ou projeto oe ou_ a seus prepos"rds -é- - asseguprot, ss i anal. ____ em~ termos _gene- _1mgênharfa.
ar qui tetura ou a- rado c d1'f-_€íto de_ 'Ç~t:ompannar a
gr:-onomla, resgeitaaas as rel~ execução-da obra,
ricos~ as caracteris"tlca~
~os
Qe modc e
prof1ssionais
po~
·elas ções contra tuq._,!?. ~xpressas et')- _garanti_r:- a ;:;ua ··reaíização.de
diplomados.
tre o au_tor e outros i nte:--es- acorao com as .. condições, espesados. sào ç!Q_profí_ssional oue c 1 fi cações e--dema 1 s pormenores
Ar't.
11_. __ O Cot:'!se_lho_Feder<'l .os elª~grar.
técn1cos i1_e}e_ esü~beleçidos. organ1~arã e manterá atualiz~
da
a relaçãc do~_ titulas· con- ·=p~rág-r;,:do· · ··-UiiícO. "'-Ca6eri:i . ao __ ParágrS:fo único. lerão o _dicedldos pelªs esco~as e facu\- p~~ofísSjonal que 'os tenha elõ- re-i to assegurad.o neste art 1go,
os
· prêm1àS
ou ao autor do projeto, na parte
dades.
bem come seUs cursos e Oorado
d i,si 1 n-ç6es hoDogr í fi Cé).S - conce-- aue
currículos,
com a
ind1C~ção
lhes diga respeTto.
os
das suas característ1cas.
~i~ã~ .. ~·
prçjetos~ P1a~os, oprof;ssiOnars
_especial izaoos
bras ou ,serv1ços tecn1cos.
que part,·ciparem,
como
caArt.
12. Na União, nos es'taresponsávei s,
na Sua e laborados e nos municíp1os. nas en~ - Art. -{~:f:. Jj,"S_ alterações dq ção.
tldades autárqu1cas. par~esta projeto _o_u PJ.an9 __ orjgína1 _so
tais e de econom1a -m<sta,
os poderão ser feitas pe]o proArt.
23. Os conselho·s regíofisslpnal
·que-, ·c·--- tenha na is cr-iarão regfstros _ae aucargos e funções
que.exij~m
- ·_teria Oé. planos e projetes,
conhec1me~tos
de
engennar1a. elabo_ç_,?OQ,
arquitetura e agronom1a, relaPaC_ágr:a fo t:iri i C~. =,ES~ando ; ~- - ~~~6r~~ v~~~a~~6f ?~;i~~~~ t ~~;
Clo~ados_ conforme
o _-~P)spo_sto
na a 1 i nea g -de art. 27.- Sómen- pedido" ou recusando-se o autor ·o .desej.arem.
·
te pooerão ser exerc_l dos por do projete ou plano original a
profiss1ona1s habilit.ados de prestar-sua eoláboração prof i!?_.§ i o_nZ l;
comprovada _a so 11-.
acorde com_ es~a 1e1. _
··TÍTULO I I
cítação, aS alterações ou móArt. 13. O.s est\,.Jdos, _plantas. dlficÇtçóes -d_eléS poder:-ão ser
Da
Fiscalização
feitas
por
outro
pr"ofissio_nal
projetas.
laudos e qualquer
do Exercic1o
outro trabalho de engennar1a, hab i 1 i_t.e~Pc .. __ a . quem caberá a
··aas ~r~fissões
ae arqUlteLura e de agronomia, -__responsabll idade pelo projeto
-,·
ouer púo1ico. quer partícU_lar, Ou plano m:Odif'içado.
CAPÍTULO. I
somente poder~O ser submetidos
19:-- Ouahdo a_ concepção
Dos Órgãos
ao
julgamento das autor1dades -:-Art.
Fi sca 1 i Zadores
competentes e só terão- valor -~er-al que- cará_cter'izà urn 'plano
JUr'ÍdlCO quando -~eus ~utores ou -projeto for _~laborada em
Art.
24
t. apl i caçã_o do que
forem profiss1onais habilita- conjunto· por prof i ~;is i oná is 1 ega 1 mente
hab i 1 i _ta dos.
todos di sp6e esta i e i , a verificação
dos de acordo .corr. esta 1 e_1.
serão considerados cc-autores e
f1scalização do exercíc1o e
Art.
14.
Nos
trabalhos do projeto, com os d1re1tos e ativ1dades __das prof1ssões nela
----:r-egul ada-:s- ·serão exerci das p_or.
· gráf1cos~ ·especTficações.
or- deveres. correspondentes·.
-·
- -um Conselho._Federal
oe Sngeçamentos,_ pareceres. l_auoos e
Art.
!2o-:--os profiSsionais·tlu nnar1a.
Arquitetura e Agronoatas 1Udiciais ou admnisJrati_~
vos, e obrlgatória além da as- orQan1zações de técnicos e?pe- mia (Conféa). e Conselhos Reque ·colaqorarem gicnais de Engenharia, Arqu1S1natura, preced1da do nome da Clalizados
empresa.
soe i ec;iade, i nst i tu i- m.irila ·parte do projet.o-- deverão ~tetura e_ Agronomia (Ç_rea1, arção ou firma a que
interessa- ser___ menc1_onados _expl i c_ i tamente _gani zados de forma a a.ssegurarem.
a
menção ~xpl ici ta do comc autores da parte-:Que 1 hes r-em uni da.de dé açá_o.
o-

-~--.=

i

Art.
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25_.

já exis-

Mantidos os

tentes, o Conselho Federal

Engenharia,

Arquitetura

gronomia promoverá a

de

e A-

instala-

ção, nos Estados, Distrito Fe-

deral e

~erritó~ios

federais,

dos

conse 1 hos

reg i ona is

_exe:c~ç_ão

necessários à
lei,
podendo

desta

e açao de qual-

quer deles est_enc;ler-se a

mais

de um estado.

§

1~

A p~oposta de criaçSo ·de

novos canse 1 hos

r~gi

cu 1 dades

sede

o_n_a is será

feita pela maioria _dãs ent~c:fa_....:
des de classe, esc:o_l__c;s .ou
facom

região. cabendo aos

na

nova

ç::onselhcis

at1ngictos pela iniciativa opfnar e encaminhar a proposta à
aprovação do Conselho_ F.ede-ra 1 ..
§
2"Cada
L:Jn i d_ade
d~
FederaÇão só podere _ ·fi cai- na
JUrisdlção
dg
um :conse_l.ho

regional.

§ 3" A sede dQS canse 1 h_os regoonals será no DistrnO Federal,
em capital de estado ou_
de ter r 1 cór i o feder:- a 1.

CAPÍTULO l !

Do Conselho Fed~ral
de Engenharia, Arquitetu~a
e Agronomia
SEÇÃO I

Da Instituição do Conselho

e suas Atribuições

Art.
26.
O Conselho- Federa 1
de Engenharia,
Arquitetura e
AÇlr"onoml a
_LCon-~'~a L
é
a
instáncl.::l.
superior
-da'
fi sca 1 1 ::;;;ação do exer:-:~i-ci o pro·-_
fissional
da engenharia.
da
arqu1tetura e da agronomia.
Art.
27.
São atr_tbu_iç5es do
conselho feder~J: . ~ .
__

a) organizar o seu reg1mento
interno e estabelecer normas
gera1s para os regimentos dos
canse 1hos reg i ona 1__s;
b) homologar
os regimentos
internos
organizados
pelos
conselhos reg1onai_s:

c) exami~ar e decidir em últ-ima i nstârici
os :;;;·ssuntos r e."",
1 ati vos
ao exercfci__Q _das proflssões de engenhar-j_a,
arqui-:.
tetura e _agr_onomi ~-· _ podend_o
a nu 1 ar qua. 1 quer a to que nãoestiver -de acordo com a pre"'
sente lei:
-~

a

presente lei,
e, ouvidos os
regi ena is. resolver
os ~ases o'!~ i ssos ;_

coriself'IO~f
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SEÇÃO II
Da. ÇompOs;ção
e Organização

gl relàciór'tar ... os_ c13-rgos e
Ar~.
29.
o· c?nSelho_Eed~ral
funções dos _§ervi9os estatais. ser a
const.l ~u.u:to . po_~--1_8
~araestatais, autarqu1cos e de
(dezoitol memOras,
brasileiecçmomia mista, para cujo e- ros, diplomados em Engénha.ria,
xercício
seJa__ necessário o Arquitetura ou _Agronomia, hatftu1o de engerihêi_ro; arquite:.. bi 1 i tados de .açorda. com -~-esta
tõ_--'o_u- eingentlei r o' agrônomo;
_i e i,
obedecida
a _seguinte
campos i_Ção:
· · - h) incorporar ao seu ba 1 ance_te oe---reCeita
-despesa os dos
a) 15 (QUi t)Ze-) r:epresentan1;es
consel"f:l9S:-~~~g_1 oria is:... ·
_de grupos prõf i ss i o na is. sendo
9 (no v: e)_ engeohe i r os __ represeni) énVi_ar _aos
conselhos re- tantes de 'moQã 1 i aades -dé -~ng_~_
glona1s cOpia dd eXpediente nhari_a estabelec.l_,da em __ :termos
encaminhado · Sb"-lr-ibuna'l
dê
pelo Conselho .Fed~
Contas, <;Jté 30 __ Ctrinta) diaS genéricos
ral, no min1mo de 3.(trêsL_mo_após _a rein;u~SS?; dal_idades, de mi§\neir:-a ~ª--_cor
responderem
as
formações
. j) publicar anualmente are- técnicas
dos r~gis
lação de títulos; cUrsOs ·e ·es- tros nele cãnst~htéS
3 (três)
·cola"s --de enSftiO o·superi_or, ·as- _arquicetos existentes·;
. e _ 3
--ctrê~l
-Slm como, péri'odicamente.
re- e~genhelros-ag~ônomos;
lação· de profissionais habi 1 ;tados-~ _
,P) ·1
(um)
representant_e •.das
escolas de _enQenhãría, 1
(ufn)
das_ escolas de
k) fixar, ouvido o respect1vo representante
conselho ____ reg1onal,
as ar'quitetura_ é 1 lúffi) repre_s'ª'n· das
---escolas
Oe
cond 1 ções para que as ent i da.- ta-nte
des oe classe da_região tenham agr'?nomi a.
nele d1reito a representação~-§ . 1-:_ Cada _m~mor6 Qo Canse 1 ho
.suple:"n~~1) promover,
pelo. menos uma Federal terá 1 lurn_)
vez por ano,
as reun1_ões de
§ 2:>;. O pres i_ dente do Conse:Tho
representantes dos conselhos
·federal e regionais prevista~ Federal seré eleito, Por maior i a absoluta, - dE';!ni;re_ os segs
no art. 53 desta_ lei;
membros_.
· ·
m) examinar e aprovar a pro§ 3S1._ A vaga do' r:-epresE:m-i:ante
porção das representações dos
grupos profi_ssionais nos con- nomeado pres i dEÚ'ite do tonsel ho
será·.·_ Preenchida
Por __ seu
selhos regi ona 1 s·:
supl_-ente.
-- - ---

:e

Ar'L.
30 .__ Os
representantes
h) fUlQar. em gfau-de"""r"ecurso, __as infrações do CÓd1go de dos grUpoS --p-rtifl ss i o na 1 s refef ti ca Prof i ss i. o na 1. do engE!- ridos_ na_s _al in9cas do art. 29 e
nhe1ro,
_ !:lrqui1:~to _ .
e seus suplentes serão el.é1 to.s
engenheiro-agrônomo, elaborado pelas respectivas entidades de
Classe regiStradas nas:' regpelas entidades de classe;
iões, em assembléias especiãl..;
mente convocadas para este fimo)" aprovar
du não as propos- pélos~conselhos Regionais, cã-·
tas de criação de noyos cqn~e béndo ·a 'cada · reglao indicar,
em-·forma de rodízio. -um 'rtiemJ:íro
lhOs regiOhais;
do Conselho Federal.- pJ fixar e alterar as anuidaOes, emolymentos e taxas a pagar pelos profissionais e pessoas jurídicas referidos no
art. 63.
Pará_grafo únicO. NaS questões
relativas a àtri_buiçõ-es pr9fissionais,
_a decisao do Conselho _FedE[!raí _ -só ser:-á_, tomi;;.cta
com ~O mínimo de 1_2 (doze) votos favoráveis-

Parágrafo único, Os represen.tantes das ~nt idades d~ cl as!?_e
nas assembleias referidas nes-·
te artigo' serão por elas ele-itos,
na forma dos respect i_ voS
estatutos.

- --

-krt.
31.
Os.- r~prés-entantes
das escolas ou faculdades e
seus SLipl éntés --·serão ele~ tOs
por ma i o ri a abso 1 u·ta de votos
em assembléia dos delegados de
cada grupo profissional,
ded) tomar conhecim_e_nt_o e diri-:..
signados
pelas
respectivas
mi r quaisquer_ dú_v i_das suscita--:,
Art.
28. ConstLtuem renda do congregações.
das_ nos ·conselhos r(?g1onals; ·-_
Co!i.Se] ho F~dera 1 :
Art~- 32. ~ós mandatos- dos ·meme) julgar em últi_m_a inst~n-ciÊL
a) Um
décimo da renda bru~a bros do Conselho Federal e do
os recursos sobre registres,
presidente serão de 3 (três·)
decisões e penalidades impos- do~ conselhos r:-egionais;
anos.
tas pelos conselhos regionais;
b) doações,
legados, juros e
receitas patrimoniais;
Parágrafo único._ O Conse,lho
f) l:_la i ~ar e fazer. publicar as.
Federa 1 se ·renovará anua 1 mente
reso·l-uçoes
previstas
para
c) subvenções . _
pe1 o terço de- seus membros.
regulamentação e execução da
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CAP fTULD- TTT

Dos Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura
e Agr-onom i a
SEÇÃO I

Regionais e suas
Atribuições
Art.
33. Os CO"nSelhos RegiQnais de Engenharia.---Arquit-etura
e
Agronornj a - ( CREA)
sãó
órgão~
de
fi sca·l i zaç.Eo ___ do
exercl-Cl o
da.s _ profissões de
engenhar1a, arqu;tetura e
agranam i a, err. suas __reg i ões . _
Art.
34. São atribuições aos
conselhos regionais:
a) elaborar _E:: alterar seu re-~lmento

1nter~o.

a
homo l ogaçao
federa 1 ;

submetendo-o
de
canse 1 ho-

b) criar
as CâmaraS espec--la~
lizadaS,
at~ndendo
_. ~s
condições de m_a i o r eficiência
da
F1sca11zaçã·o estabelec1da
na presente le1;
o

c) €xamlnar reclamações e re-

presentações

acercç

. _·t;i§!

re!iiJi"stros~

d) julgar -e decidir, ·em grau
de recurso,
os processos de
1 nfração çla presente 1 e i _e do
Código Qe E'tica', enviados pe1 as cámaras ~spec i a 1 i zadas ;"
e) julgar,
em g~au de recurso, os processos de
imposição
de penalidade e multas:

organizar __
o sistema de
f1sca11zação do. exeç-cjCio .. das
profissões reguladas pela presente. lei;
f)

g) pub1 icar _ -relat,.ó_ri.os , d_e
seus traba 1 h os e r e 1 ações . do_s
profi..ssionai,s
e
firmas
reg1stradas:
h) exam1nar
os requer1mentos
e processos de reg1stro em geral,
expedindo as carteiras
profissl_ona1S ou documentos de
registro;
-- -

i) sugerir
ao-conselho Federa 1 . med 1das necessár 1 as à
regularidade ~os serviços e à
f1sca1 ização do exerc_ício das
pr,of i ssões
regu 1 adas·
neStà
lei;
j) agir,
com a
colaboração
das soc·i edades oe classes e
das escolas ou faculdades de
engenharia, arquitetura e
agronomla, .nos assuntos relacionados com a presente lei;

k) cumprir e fazer cumprir a
presente lei,
as
resoluções
baixadas pelo Conselho Federal, bem como expedir ates que

7541

para
~- isso
neceSsáf-ios;

- ..,Jul_,guem~ aperfeiçoamento técnico e cultural do ~ngenneiro, do arquiteto e do engenhei ro-;;lgr"ô'nomo.
1) cria~ inspetorias e nomear
inspetores especiais para malar
eficiênciada
SEÇÃO II
fiscalização:

m) deliberar sobre assuntos
de interesse ger-al_ e
administrativos _e sobre os casos comuns a duas ou ma1s-espec1ãlizações profissionais;

Oa Inst-ftuição
dos COnse 1 hos

Novembro de 1990

n) julgar, incidir: .ou .Qirim1r
as oues tões_ da atr_i bu i çãc ou
competênci.a das __câmaras especial izac:jas r~:tfer'idas. ·no art.
45.
quando" r'lãO possu_ir_ o ·conSeífla· Regional
número suficfe~te
de _profissi,anais do
mesmo grupc ·pará constituir_ a
respect1ve Câmara, como estaoelece c art. 48;

disc1plinar e
m~nter atualiza~c
o
~eglstro
dos -profissionais- e
pessoas
j yr foi cas Que , 'nos ·t-i:l;rmbS - C!I?Sta
1 e·; ,
se inscrevam _para exercer at 1 Vi da'C;:Ies Qe engenhar1a. arauitetuc~ ou agrqnom•a.
na região;
o)

organizar,

Da -Composição
e or-~anizar;ão

Ar"t.
37_:~ Os conse1hos regiana is serão· const i tu-1 aoS - de
br"_ási 1e1 ros _,dipl ornados em cU rsó supsrio_r. lega_imente hábil 1tados de acordo com a pre~~nt..e tei_;·o_bedéçida ·a se_gúinte campos i ç;ão :a) _üm ·pres_idenfe, _eleito por
maior-ia ab~oluta --pelos _membros
do C_onsél.tlo, ~com mandate ~e .3
( t__r_ês) anãS~ ·

b) um representante de Cada
escola ou fac~ldade de eng~
nharia,
arqu1tetura e agronomia com sede na __ região;
_
. c") representates
dl retas das
ent i dade_s_ de c 1 as-se 'de engenheiro,
arqu'itetc
._e
engenheiro-a9r6nomo._ registradas na regiao de conformldaQe
com o art.- 62.
--

p) orgEnizar,
e manter atualizaaó o registro da_s ent1daParágrafo __ ún1cc. 'C-a'da membrc
des
de clz.sse r:-eferiaas
no do _conselhC:. te,rã yr;n ._supl~nte.
art. õ2_ e das é~fC-ól as e faculdades aue. _ q~ ~c9rdo- corr. esta
-Ãrf'.. ' 3_8
Os representantes
le1, de\Lam part1c1par de elei- das escolas e
faculdáaes e
ção de representantes c;lest i n?- __ seus re_spect 1 vo_s _supl_entes sepor · · 'suas
da a-comPor o ConseH_hc Regi o- rão.
in..di_cados
na 1 _ ~- 9- c-onsel h c Federa 1 ;
conQreQ_a·ç:;-ões.
q) organizar
re~U1amentar
e
Ar_t .. 39. .-Os representantes
manter c regi~tra· de. projetes das ent1daàes de classe e reSe
p 1 ?IDOS ___ Zl __gve ..se refere o gectivos .suplentes serão elei'.:...
art. .23;
- ·
tQs. pqr fl.QUelas ent1_dades- na
f.C?rma de seus Es~atutos.
...
reQ1Strá-r
as
tabelas
básicas d~ honorários profisArt
40. 'O núméro de coriSesioni;lis elabQrqdas pen,os ór- l hei r os r:eore_senta ti vos
daSgãõs de c 1 aSSe-:·
e-n't idades. __ de cl-asse _será f-ixa'do nos -respett i vos_ cons·e 1 h Os
Art. 35. Con_stituem r:_.enda dos Regionais, assegurados o minino _de um r:-eprese8tan-te por en'_con_s_~_l_hº~ r-e_gi a_t:'la i~:
tidade. de classe e a propora) a_S _ 'faXas êle exped_i ção das c i ena 1 1 dade .entre os represencarteiras prof1ssiónals e
de tantes das diferentes categoregistros;
r.jas prOfissionais. ·

·r)

b) as _ mortas
ã"pl i_C?das de
Art.
41. _A proporcional ldade
conformidade com a
presente dos representantes _de cp.çla calei;
tegoria profissional serã es~
tabelec1da em face dOs .nú_meros
c) doações,
legados, juros e ~atais dos _registras nO canSereceitas patrimoniais:
lho RE:!g1or:a1 ,_ de -~-'!~enheirós
das _moda 1 1 aades gene r, c_as orec:!) sui;Jv~~ç6e~.vistas na a1 ínea à ao_ art, 29,
d'e
arqu i tetas · -~_·-e
deArt.
36, Da renda b-ruta pro- e11genheirõS-agrônomos._ _
que
veniente da arrecad~ção das houver em cada reg1st_r_o, cataxas e
m!Jl_t,as refer:idas nas bEmdo a cada. êl')tid._?d.~ de clas.al_ineas a e b _do artigo ante- s.e regist"raaa no· consê1hQ Rerior,
o
Cõnse1ho Reçional gional um-_b_Umero-de- represen-récol-h_e_râ u_m ·décimo ªO. CoÇ~Sie-:- tantes próporc·ional à quânti~
1 ho
F"ederál,
de acordo com_ o- dade de s_eu_~ assocf.a<;!o.s, çasse.:art. 28.
gurado c
mínimo oe·urn repre-sentante por entidade.
Parágrafo único.- os conselhos
ParágT--afo UfiÍ co_. A proporei o-_
regi ena is de_st i narão anua 1 men-:te ~- rE!nda 1 f_quida_ provi_n_çla da nalídade de que trata este ararrecadação das mu1 tas a -medi_- t tgo será Subme t i da à pré v i a
das
que
obj~tivem__
__o aprovaçâ9 ·do C.~hse1 ho Fed~r~1.

Ar t.
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42.

Parágrafo únfco. Em cada câ.=...:
-mara_ _E.specializada haverá uri!
memb~Q_.
ele i to . pe 1 o canse 1 ho
Reg·ionar,·-represen'f'a:na-o às decorr...esp_ondentes às ma_i s c_ategor i as, ·pr_~f~ i ss i o na is.

Os CohSEn h os Regi o-

na is funcionar~o- em RLeno e.
para os assuntos espec f f-i cos -.
organizados em Câmaras Especi a 1 ~ zadas

segu1ntes

profisS10JJ.ai~_:

categorias

__engent:1~r1a,

nas

moda 1 idades cor_respondentes- às
formaç6es· técnicas· refe_r_i çjas
na al1nea a do art. 2S, arquitetura e agronom1a.
Art. 43, O manoato dos conseserá Çl_e-~-3ano~_ e se renovará a-

(três)

nua 1 mente pe 1q
membros.

ter_ço

-

de

·

--

~en~ral

i_dades

-Ãrt. --49, AoS--preSidentes d:)S
Art. 44. Cada 4onselho Reglo- cq:nse_l_hos Feaeral--e--- Regionais
na 1
terá
1 nspetor i as,
pari!;! Co~pete,
a1e~ _Qa- direção do
sua· re~
fins
de -F 1 sca 1 1 zação, nas_ c,i;""- respectivo Conselho-;dades ou zonas onde se f1zerem pre~$ntaçãb em )ufzCf.
-

CAPÍTULO I.V

Das Câmaras

Especialtzadas
SEÇÃO T

oa Inst-ituiçãO
das Câmaras

e suas Atribuições
Art.
45. As Câmaras Especiallzadas são os órgãos aos Conselhos Regionais enca,rrega·dos
de julgar e dec1_ç!ir __ sobre os
assuntos de __ f i_sc::a r1 zaçãO per~
tinentes às resPectivas espe~
c i a 1 i zações
pr-õT-_l_S:s fOne;~ is ;· -~
infrações do CódiQo de Etica.
~rt.

46. São atriºuições qas
. _

Art :- · 50. O c-anse 1 h e i r o federal ou regional que_durante 1
fumJ
ano falta r;=- sem 1 i cença
prévia,
a
6
(seis)
sessões
conseCutivas
ou não. per-derá
aut()matjcamente
o
ma('JÇ!a'to;
oassãndo ~"este a ser exerci Çlo,
em carâter efetivo. pelo respectfvo suplente.
·
Art. 51. O mandato dos pres1dentes e dbs CO_Ç!Se.l hei ros será
J:lC?norífiC::<?·
Art. · 52. ... 0 eXe-rc1CiO d"ã funde- _membro· dbS- Conselhos
i :1fer1or:- q -dois_ terços do respec-:t 1\iCf matiaa"tõ-·serã cons i Oerado
serviço·' r-e l _eVante ·prestado ~ â
Nação. -

ç~q_

P9I' _ ~~sp_aÇ"O-'dé 't$mPo não

""§~-:~---:- C
COi15e11lo---- Feder.::.1
conceaer-â aos·'--q-ue se ªçnarem
julgar os ca$os ·d_e_ infra- n!3-s condições deste ·artigo·_ o
ção oa presente léi. no· âm6f'tõ ·---:ç~r.t_j_fica<:~o de s~r-YJS:9 re!e1 na·ependentemente
âe
de
sua competênc1 a prof i ss i.o- .Yª-ffie _.
- r_e-qUeri_rnen-to do ' i nteressadô
nal especifica;
Oentró -de 12- (dOze) -ljlesés con--.
b) julg~r as infrqç5es do Có~ ta_dos __ a part 1 r da- comuni caç·ão
dos Consé1hos.
digo de Etica;
Camara&_Especial_izadas~

a)

c) ap 1 i car as pena 1 idades li' ..
multas pr·evi stas;

d) apreciar e JUlQar os pedidos oe reg1stro de prof'fssionai s,
oas firmas, das_ ent iclades de diretto público,
das
entidades de ç}asS~ _e das escolas
ou
facu-ldades
ri?
ReQiâo;

e) elaborar nqrma~ para_fiscalização das respe~tivas especielizações pcofi~sidniii;
f) _opinar
~o~re
O§.assvntq~
de 1 nteresse com1,1m de duaS· óu
mais especializações profis-sionais,
encam1nhando-aS
áo
Conselho Regional.

SEÇÃO II

Composição e
Organizaçao

Da

_TÍTULO II!

Oo Registro e Fiscalização
Profissional
CAPÍTULO I

"DO R.egi stro

dos Profissionais

CAPÍtULO V

~e \,.Is_

necessária~.

pare o Conselho Federal, ao
qual compete decíc;lir, em última
ins-tância,
em
cai--áter
gera 1 .

Art.
48.
Será_ -constituída
C,âl'!la._r:·e ~special izada desde que
entre_ Os __ corfse_l_h.edr·os regiC{nafs- --fiaja um-~·-rtlinfrh6 ·oe
3
ttr"ê_s'J ·do·_ -·-rrre:smo
grupo·
profissio'nal.
---

lheiros _regionais
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Art. 55 . . DS prof i ss i o na i __ s habilitadas na forma estab~lec_L
nesta _lei _só poderão _exercer a s:;r:ofis_são após b
regist"ro no Conse1 ho Reçi ena 1 , sob
cuja jurisdlção_se acDa.r- ç 1oca 1 de sua ati v_i da de.
da

Art.
56~
Aos profissionai~
registrados,
de
acordo
com
esta
lei. será tOrnecioa.ca~
teira profissional,
conforme
modelo adotado- pelo Cóh$elho
Fed~ral, contendo _Q_ n(!roero
-Cje·
registro,
a natureza do i::ft!J_':"
1 b. especi a 1 i zaç_ões e_ todos os
el.ementos
necessários à
sua
i_den_.tiflcaçãq.
- §

1~

A expedição da carteira

a que se_ refere o presente artigo fica
sujeita-ã taxa_ que
for
arbitra~a
Federa 1

pelo

Co~selho

'§ 2_Si A carie-; r a. pr-dfi S-5-i oi1a ,--,-os~.efEd'tos.
de-sta ·_le.i_,
substilujrã o diploma, valerá
como do.cumento C!. e 1 dent i da de_· e
·terá fé pública~
..

para

§ 3_; Par~ e~issão d.a ca-rtei~a
profiss1onal os Cooselnos Regionais deverão exigir do interessado
o·a
prova
da
hab1l itação profissiona1 e de
identidade. .bem como __ oytros
e 1 ementes _- J uJ gaclo_~ çonvenl ~n
tes, de aco~do-com ihstrUçõeS
baixadas
-_
1 o_
C_onsel ho
§
2~
Será con-Slderado comQ Fed_er_a 1 .
s_e__r~i ç_o_- _gúb1 i co _efet i v o,
para
Art.
57. ___O_s _ d_ipl ornados por
efeito. de a;::foSet:"Jtador'ia e·_p;Sponibi l1dade, o tempo- oe ser- esco1as ou façuldades de engeviço como Presidente ou Conse- nharia, arquitetura ou ~~~6no
lheiro, Vedada. porém, a _ cpo- mia, ofiçi~is ou reconhecidas,
't"'i.Q_é.Ui' _'comul'at iva' Com tempo €- cujos diplomas não tenham sido
mas estejam em
Xerc_tdo- emc ca?-go públicO . . lO registrados;
proce-ssamento
na
repartição
ve·tõ foi ·rejeitado.)
.-o.
feder-a 1 - competente.
poderão
as
respect "i v as
- Art.
53.
o-~-~- represe·ntantiks exercer
dos Canse 1 hos · Feo.er·a 1 e -R"e-gi a- profissões med}ante registro
no
~onse 1 h onais_ reunir-se-ão pelo menos provi só r i o
urna \..-ef:z-··p-or arre pàra c-onjunta- ReQi ona 1 .
mente estudar e · estabelecer
Art.
58_,
Se o profissional,
pr:ovi_çlê_nc-i as que aSs_egurem ou
regis_a·pêr-tel i;''Cfeftl~_"- -à~ _ap 1 1 c_ação_- _da firma ou organização,
Prese·nte !e;, deverido ·o-_c-o-nse-- trado __em qualquer Cons~lho Reatividade 'em
1 ho- Fedêt"'a 1 i:'ei"rfet'-er a·os Co"nse~ g-ional, exercer
Região, ficará obrigado
1_tJ_p~-- R9$ioriB.'rs:-;~:Com a _de-vldà outra
a
visar,
nela,
o
seu reQ1stro.
anteceden:cia,
- O
- t_emári o
res"fiéCt i vo.
· ·

pe

-· CAPÍTULO II

Art .. 54. Aos Cons~lh9_s_ _f!:eg_io-_
Do Registro de"- Fi rmã.s
nais e cometido o encargo- de
e Entidades
dirimir qualquer dúvi_da__ ou ·o:Art.
47. As Cãmªras Especia- missão s_obre __ a aplicaç-ão _desta
Art.
59-.
-As firmas, soci_eda' ·cóm reCurso ~X
li:z:adas serão çonsti tu idas pé- 1 "e i,
companhias,
los conselheiros regionais. -- ·offic1o, de efeito suspensivo, des, assvclações,
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cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar. obras ou; serviços relacionados na forma estabel~
cida
nesta lei. só poderão iniclar suas ativldades depois
de promoverem o competente registro nos. Conselhos_ Regiana 1 s,
bem _cpmo o _dos prof issionais do seu quadro tãcnico·.
1~

o

registro de firmas,
soei edades. assoc1 açóes,
companhias, cooperativas e empresas em gerai s6 será concedido
se sua denomi naç$1o. for realmente condizente com sua finalldade e qualif1cação de s~us
componentes.
§

§
2~
As entidades estatais,
paraestata 1 s, autárqu·i_cas e de
economia_mista que tenham ativioade na enQenharla,
na arquitetura ou na agronom1a, ou
se u-.:-i 1 1 zem aos
traba 1 hos de
p-rof i ss i o na is dessas categ_orlas, são obrigadas, sem quaiquer ónus. a fornecer ao.s canse 1 hos __ Reg i on~ is toç!os os e 1 ementas necessar1os a veri'flcação e f 1 sca 11_zação aa presente
le1.
§
3~O
Cóns~lhb
Federal
es tabe 1 ecerâ:,
em res_o l_uções ,_
os requ1sitos que as f1rmas ou
dema1s organ1zações p-r_evistas
neste ar~1go deverão pr~encher
para o·se~ reglstrc.

Art. 60, Toda e qualquer firme ou organização que embora
não enquadrada no artigo anter 1 or tenl'1a a 1 guma seção i i gada
ao exe~cicio qrofissional de
engenharia, arqu1tetura e
agronomia. _na forma estabe.l ecioa nesta lei. e obr19aaa a requerer o_ seu reg1strc e anotação dos
profissionais
leg~i
mente
habil1tac:!os..
cte1as
encarregados.
Art.
61
Quando os ~;-er_vi ç-os
forem executados em
lu~ares
distantes_ da sede da ent 1 da de,
deverâ esta mant_er,
junto a
cada um dos ser v-, ços, L!m pr_Q- _
flssional devldamente habilitado naquela JUrisdlção
Art.
62. OS me-mbros dOs Canse 1 hos Reg1 ena 1 s
só'- p'o_derão
ser e1e1tos pelas entidades de
classe que est1verem previamente
reg1stradas no Conselho
e~
cuja
JUrlsdição
tenham
sede.
§ ,~ Para obtere~ registro as
entidades referidas neste artigo deverão estar lega1Lzadas.
ter objet1~o
definido
permanente,
con1;er DP._rninlmo
trinta associaoos engenheiros
e
ar_qu, tetas
o~u e_ngenhel rosa~rônomos e satisfazer as exigenci_as que forem es_tabel_ecidas pelo ConseJho Regional

§ 2~ Quando a entidade reunir
assoe i ao os engenhe 1 r os, ar-q--u 1tetas e engenheiros-agrônomos,

em conJunto, o
l1m1te mínimo
refer1do no parágrafo ant'erior
deverá ser de sessenta ..
CAPÍTULO _I fi

_ OªS Afiu 'idades ,

Emo l~ume·ntos, ·e Ta)(as
Art.
63.
Os profissionai~ e
pessoas jurídicas registrados
de conformTdade com o que preceitua a presente lei
são obr i gado_s_ ao pagamento de sua
anuidade_ ao Conselho Regional,
a cuja j ur i.sdi ção __ pertencerem.
§
1 s;.. A a nu i dad~ a gue-- sé r·efere este art1go sera paga até
de março _de Cada ano.
-
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§ · 2~ o pâgarTiêffto da ·anUidade
fora desse prazo terá o acrésC1mo de 1 oj'; (dez por cento) a
t í tu 1 o de mor_a.
§
3:;: o pci!;!amênto da anUidade
1n:c1al sera feito Por ocas1ão
do reÇ'Tstr-o.
A~t. 64. se~á automaticamente
cancelado c registro de proflssionals ou _de. pessoa jurídica que de1xar de efetuar o
pagamento da ·anuidade a que
tlvar _ SUjeltO.
_aurante
2
{dois)_ anos con~ecut1vos, sem
prejuízo da obrígator1ed~de do
pagamento da dívida.

Parágrafo único. o profissional ou pes_soa jurídica que t i ver··seu regist-ro cancelado nos
termos d~ste artigo. se desenvolver oua·louer a'tlVidadé regL!l ada ne_ste .lei, e~to:-á exercendo- i 1~ge 1ment-e a prof i ssãç,
podendc reabil itar-se.med1ante
novo
-reg1stro.
-sat1sfe1tas,
além das anuidades em ___ d_é_bito.
as mu J. ta~ ___ que 1 he tenham s 1 do
impostaS e os demais emolumentas.e taxaS regulamentares.
At:t.
6_5_. Tode vez que o profissional d1plomado apresentar
a ___ um Consel.ho Regional sua
carte1ra para o
compe~en~e
"vl_sto" e reg1stro, -deverá fazer prove de ter pago a
sua
anUl~ade
na Regiao de origem
ou
naoue1a onde
passar
a
residir.
Art. 66. O pagamento da anuidade deV.i.da por
prof i ssi ona_l
ou
_pessoa
J ur í dl ca
soment·e.
será aceito apõs ver1ficada a
ausénc1a de ouaisquer débitos
concernentes a multas,
emolumentos.
taxas bu anuidades de
exercíci6~

ant~riores.

Art.
67.
Embora
lega 1 mente
r_eg 1st r ado, s6 será conS 1 derado no
legítimo exercíclo da
profissão e atividades de oue
trata a.P~ªsente Jei __ Q profissio_nal _Qu_gessoa jurí-dica que
esteja em dia çom o. pagamento
da respec·n:-va anuidade.
Art: 6:8~- As ·autoridEú3es administrativas e Juçticiárias.
as
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repartições estatais, paraeste tais_. autãrqui ca.s ou ele eco":: __ _
nomla____mista não receberão estudos, pr_:o~j e tos, 1 audos ,_ Per-icias,
arbitramentos_ e quai_squer outros trabalhoS_, sem 'oúé
os autores,
prof1ssiqnais ou
pesso'as j ur í d.i cas-. façam p-rove_
de. estar _em di a com _Q pagamen-,
to da respect i v e a nu i_dacte.
Art. 69. SÓ pbdéfa-Q seof âdmí -ti dos nas concorrénci.as públ icas para obras_- õú serviÇOs
técnicos e para concursos de
projet-es, proTrs~-ionals e_pessoas jurídicas qt.,!E apresentarern prova ·de qu1_taÇão de déO:i=
to ou v1sto do Conselho ReQiOna 1 da . j ur i'~d i çãq_- o ride a -óbra ,_
o serv1ço tecnlCQ ou proJeto
deVa ser executado.
-

:Ãrt. 70. o coriserno 'Fêde-_ra;f
ba ~xará
reso_-l_uções estat;lel e-cendo o Regimento -dé CustaS e
periodicamente, quando julgar
qportuno,
prqm·overá
sua
re-ç-lsão.
---TÍTU!...O- IV

Oa_s !?ena 1 i_~ades
Art.
7~.
As
penelidádes
a-plicáveis -por
i nfracão
d.a
presente lei _são- ri§_ -.s_egu i ntes ~
de acordo com a gravidãde da
falta:
al- adev~ftêrjÇl~ r:_~serv?dB:;_

bJ-censure púQliC-a;

c:>,

multa;

d! suspensãotemoor_á.r
exercício orofís-sione 1:

~a

do

eL carice!'Eimento def'_ii1if1VO do
registro,
:
Parágrafo" únicci. As pêmal ida·des para cada grupo prof~ssio
nal
-serão impostas pelas res- _
pec'tivas Câmaras E_special iz,adas ou, na f_alta- _ d~stas, pelosConselnos Region~is.
Art.
72, -As Penas de aover~
téncia reservadas e de censura
púbi ica · são· 8pl ícáyeis· ãós·
pro fi ss i o na is Qué de i _xarem · pe
cum;;ir'ir
disposições do C'Õdigo
de-Etica,
tendo em vista_ e
gravidade da falta e os casos
de re.incidénCia.
~
t;ritér_ío
daS reSpeCtivas
c~_r:n~ras
Especiã'fizaãas.
,
Art
73. As mul-~as sãc-e§ta~
be1ecidas em-futiÇão do- m210r'
salário mínimo vigente noPais
e 'térão os seg_ui ntes
va tores.
desprezadas as -frações de mil
cr:-"uze1 ros: a) multas;: -de lJm a três tlécf-_
rilos_do sarprio 'mínimo, ao!? ;n=
fratores
~o~
arts. 17 e 58 e
das d1sposições __ para_ as quais
nãO hàjã indicação expressa de
penal idade:
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mente .contra o i nfrÇJ.tor, cons- mia, e aos que se e~çontrem
tituem t1~ulOs dé dívfda
lí- matri-culados
nas esÇolaS rê_spectivas, ·n_a Oeta de pUblicaqUida. e certa.
alínea b do art. s~ dos ar~s.
ção áesta le_l_, os .. dJreitos· at"e
13,
14
e 55 ..-0.u dRà pà-ráç;;raf·a · A·rt ."-··rs-----:--o prof i ss i ona 1 puni- então usuf_ruídos e qwe venham
único_do art. 64;
- do_ por falta dé registro não de qual quer forma a ::;;e_r at 1 npoderá obter a ca~teira pro- gi dos- por suas dfsPO? i ções.
c) multes
d.e
meio
a
um fissional, sem,ant.e~ .efetuar o
sa_lár1o mí.mmo· ãs !?es"soas
ju- pagamento__ das
muTtas em· que
Parâgrafo ún-ico.· ~iCa estabe-"
r í d l cas por 1 nf raça o dos a_rts. _hOl,JVe_r' 'inê'orrido.
cl'ªCido C prazo de ,1;;!__ (CIQZe)
meses, a _conta c· __çfa- ·publ i caçãc_.
13. 14, 59/60 e parágrafo ~ni
de..sta 1 eí_..._ __ gçrra os_ 1 nteressaco do ar1;.. __ 64;
TÍTULO V
oos promovererr. a déVidQ anotação no_s reg1 stros_ dos Cansec;l) mul~a Ç]e me1_0 a um sa 1 ár i o
Das_ O i sposj ções Gera "is
- l h os Reg i o na is_.
m1n1mo as pessoas físicas· pOr
Art·:---~-a-o.
-os consel hó:s fedei nf ração
das·
alíneas_ a,
c e d do art. __ s~~
rais -e Regionais de EngenhaAre.
87. Us membros at~pJS
ria,
Arauitetura e Agronomia. dos· ConseJ hoS Federa i-s e_ Rl?e) multas
..d.e
meio
s
três aut_ar:-gu1as oo"tadas oe _persona- gionai:s
comp1etarão os_mandaos
qua i ·s - fà"ra:m
salâr1os mín1mos às pessoas lidade jur_ídic.a de dir'"efto pú- tos para
pú- eleitos.
JUrídicas,
por
l.nfr_açãc .de b11c_o~·-cotfstitUem se.'"'viço
art. 6~.
·
b-1 ~-~ _.f-eder_a 1 •.. gozando os·- _s:~us
-p·ariia-ràfc. Uhicc
õ-s=~atuais
bens,_ rendas e se'""V1 ços de
1Parágrafo único. As mul~~s rfl_Unl oade
trioutár 1 a
to ta 1 pres1dentes_ dOs Cólise1hos· -.Fe31.
'--incisO
V," deral -e ReQ_i6nai·s completarão
referidas neste artigo serao carf.
ap 1 i cadas __ em_ do_bro__ n95_ cZ._s.Qs a 1 _í n_ea -_a_ da- cons -r;: tu i ção -F eae- seus m-andatoS, fi.candc. o . prede rei nci dênci a.
·
ral) _ e
franquia
postal sidente
db pr·fméi r o .deSses
telegrêf1ca.
-C_pJ\sel hos_ com .__ o cará"t:e-r ___,.Çl_e
meriibro de- -mesmo':
Art.
74 .
Nos
casos de nove
reincidênc1a_ dã.s
ln~·rações
Art.
8' ·Nénh0m pfofissional
previstas nq ar~1go ante~1or, poder_[ exercer funções _ef et iArt.
88. O Conselho Fede__rar
··
alinea c, de e, será jmposta; vas em Conselhos. ·
b_aix_a;--á re_:;;cluç6e_s :oentro" d_e
6tt Tse_.ss-enta) d 1 as __ a part ,_r q_a
a
cr1tér10 das Câmaras EsceArf. s~:. -As~ reml.rneraçõeS ft'"ti- dat_B da presente lel, destinac• a 1 i zadas.
suspensã6
~emporár1a
do exe~cic1o pro- ciais ·aos.engenhelros.
arqui- aas a é:omp_leca.- a compostçãc
Canse 1 hos - Fe_dera i
··e
flssional,
por
prazo_s ,teto5__ e erigennei ros-ag;ónomo'S. dos
--var1áve1s de Ç (seis) meses a qU?iétQ€!r· que SE:Ja a_ fo[l"te pe- Region-a1s.2 (dois) anos
p-elos con-se- gádorã;
não poderão ser .infé~
1 hos
Re9 i onª 1 s
em p l e: no dei :::! r i ores a 5
(se is)
vezes o
Ar"t.
:S9.
Na c_onst i tu.l ção do
salãr-_i-o .mín1n'id- ·da respectiva prime·; r o Cen-se 1 h-:5- Fede.ro:n- ap-ô5
(dols) a 5 (cinco) anos.
'reglão.
. . (O
veto
- -foi a. p_ub11cç;;ão __ d~S-ta iei serão
Art.
75-.
O cancel amen"to do _reJ e; ":~de. -l
escolhl dos por me i o de sort.elo
às Regiõe.s·e os grup.os prcd'isreg1stro será efetuado por ffiá
conouta públ_ica -e es_cánaalos
At"t. 83. Os tr'aba1 hos Oro~i s·- s 1 onaJ s que as repre~entarão~
praticaoos pelo prof1ssiona"i_ ~ionais relativos a . pr6j~tos
ou sua condena_çâo de7 1 n ~ti. vz não·~- J:?-ooerr:---§.6-· Seit~ süj e t tç)s e Art. 90. os- Cbnserho~ Federal
Re-g 1 o na is,- çomp 1 etadcs na
por
cr1m~
conSide~ado
'conco-rr~rt.e:l a de .prE?ÇO,
dev~n-· _
infamente.
dé. qu_ando for o ca-so·. ser ob- fcr_rna de~ ta le_•. te_r.ão_ o prazo
j e to Qe _concurso.
- de-1"80 (cent.o e oi"fénta) dla-:r.Art. 76. As -peSsoas não habia~fós
a ~s:se. _para elaborar
lttadas que exercerem as p~o ·_ Ar:t. 84. · 6 graô0actc por esta- seus reg1mentos Lnternos,____ vt_f i ssões . r_egu 1 adas
nesta 1e i , oetecTffiento oe ensino. agrícola gora_noo, ?Jté a expi_ ração :de,_ste
independentemente da mu1 t._a es- ol.Í _ industria 1 de grau· médíc_, prazo,- os regu 1 amentos __ e. resõtabelectda,
estão_ s.uJei ta_s_às ofiê:íal-·oü- r·e_cOnheCido, -cUjó 1uções v1gen1:es np oue.nãc capenalidades_previstas na Lei dij5lom_a. o_ü Certificil.do-_esteja l ioam com _os dispos1_tivos da
·
rêgistraóô. -.nas
_repartições prese"nt.e l e-,
de Contravenções Penais.
cõmpetentes, ·só pbder8. exercer
Art. 77. São competentes _oara _suas _funções ou
_a"t_i_vl Oã.de_s_ Art . . 91
Esta lei _er.tra em
na -datacre --·.:~ua.
lavrar autos ·oe _;n_tração da~~ _ap6s _ reg1 stro nos Cóhs_eJ_hoS ,;igor·
pub
1
1.çáçãc_;
R~gionais.
dlspoSlÇOes a 01.1e se refere a
presente lei. os f.\Jnci.onãrios
Art -s2. Revogam-se as dispooesignados para esse fim peloS
Parágrãfo- únfCo. As ãtr' ibu,Canse 1 hos Reg i o na i_s._. o e
Enge- -ç6es de !;;lr·aduado referiao nes- sições em ç-ontrár1o. -·nharta.
Arquttetura,_e AQrono- t_~_ ar:t 1 go serão regul ementadas
mia nas respect1vaS --reglões.
(Â
Comis-são
de AsSi/.nto_s
pele C"bnselho Federal.
ten-do
ert ___ Vista ~eu curricu;lc e' gra:u
So~cfafs.-]
Art.
76. Das _pena1 idades im- ~e e:scolar~dade.
postas pelas Cãmaraa EspeCia~
PROJETO OE DECRETO
----1 i zadas. poderá o 1 n"t_.eressado_.
Art.
8"5. ·As -entidades gu~
LEGISLATIVO
centro
ao
pra~-.---0
de _ S'ó i:on"i:ra~-ar-em prOfiss1onais nosN<
94,
OE
1990
(sessenta) di as.
co,ntãdos da -termos da_ al_íne·a c do art. 2.~;
data da not i fi ç~ção , __ interpor' --são--oôriÇadós' ~-Omânter jurito ~
(NQ 175/90, na Câmar2
recurso que ter.ao efeito sus- eles. um assistente br:-asi leirc
·
dos Oeputadosj
pensivo. para o ConselhO ---Re- do
r:amo
profi~ssional
gional e, no mesmo prãzo, cte_s;;.:- r~sp-ect i vo.
-_Aprova o ato que outorga
te para o ConS_e 1 ho Federa 1. _ -permissão à RADIO CLUB DE
TÍTULO VI
PALMAS LTOA,,
para explo§ 1~ Não se efetuaQdO o pagarar, pelo prazo de dez amento das multas, amigavelmenDas Disposições
nos,
sem direito de exclute.
estas serão cobradas por
Transitórias.
sividade, serviço de radiovia execut1va.
difusão•
sonora em freqüênArt.
86. São assegurados aos
Cia modulada, na cidade de
§
2A os autos de infrzção, atu_ais profissionais d~ engePalmas, Estado do Paraná.
depois de julgados definitiva- r:::!haria,
arqu_itetur~ e ·agronob)

multa de três. e s.,E;!is dé_ci-

mos do salâri.o min1mo _às pesfísicas, por ,·n'fração da·

soas

e.
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o Congresso Naciori81 decreta:
Art·.
1 ,g_
F í ca aprOvado o a to
que outacga permissão à Rádio
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exigências do Edital e aos requesltos da legislação específica de radiod1fusão.

4. _Nessas condições, à v1Sta
das ent1dades _que se habilitanos,
na c-1dade de Palmas. Es- ram
(quadro anexo) êl, __ execução
tado do Paraná, sem direito de éfo .serv1ço objeto_ ao edital_,
exclusividade,
serviço de ra- tenho a honra de encaminhar o
d1 adi fusão __
sonora
em ?Ss.unto à ~l_evada_ CÓf'J_Si derpção
freqüência modula,
ato a que de Vossa Excelência, encarando
se refere a Portaria n~ 67, de se _digne de enviar_ao_ Congres7
de ju_1ho de 1989; do Mims- so
Nac1onal
a anexa portar;a
tro das Comunicações.
de permissão. O a to de o_utorga
somente
v_ trá
a produz_i r seus
Art. 2s Este decreto legisla- efeito~ legais apôs del 1berativo entra em vigor na data ds ção do Congresso Nac1ona 1, na
sua pub 1_ 'Lcação_,
forma do
parágrafo
terceiro,
do__ a~t,_ 223, aa Constit_uição.

Club de Palmas Ltd_a_.,

plorar, pelo prazo de

MENSAGEM

N~

para ex-

dez

a-

354, DE 1989

Reno'vo

a-

Vossa

E"xe:ce-i ênc i a

Excelentíssimos Senhores Mem- meus· o-r·otestos ao mais profun-

bros do ConQ-resso· Nac1 ena 1

do
reSpeito.
Magalhães.

Antônio Carlos

Nos. termos do art. 49, í nci so
X I I . comb i_nado
com
§
1 "- . do
art. -223 da Constituição Fede--POBT~FU A ~~ 67.
ra 1. _tenho a honra de submeter
OE 7 DE JULHO
ã aprec1ação do Congresso NaDE 1989
cional, ac0moanhado de Exposlç:ão _.de
Mü1.J vos do Senhor M1O
Minlstro=_ae
Estado
das
nistro
c.!e
Es'ta_do
das
usando _ das
Comunicações,
o
ato
que Comunicações.
"Outorga
permissão
ê
Rádio atribuiçõ~s__ QI.Je lhe con_ferem o
Club de Palmas Ltda .. para ex- art: 1"- do Decreto n"- -_70.-568.
18
de___ ma 1o
de 1972, e o
plorar. pelo prazo __ de 10 (dez) de
32
do
Regulamento
dos
anos.
sem d1 rei 'tO _de exclusi- art.
Serviç_os
de
Rad1odifusão.
corr·
v 1 da de,
ser'll i_ço
de
a
reaação
dada
pelo
Decreto
n~
rad10di fusão
_ sonora_
em
de
26
de ]aheiro d_e
freqüénc1a modulada, na cídaoe 88.067,
o
que
de
Palmds~ Est.ci.do _do Paraná'• ,_ -1983. e tendo em v1st.a
cons_ta
do
Processo
MC
r"'
constan.:e da Portar 1 a
r..:~
_67,
29000,_
005356/88,
(
Ed,
tá
1
n"de
7 de julho de _1_98_9. publlcada no D1ário
Oficial da
u- 269/88}. resolVe:
n1ão
ao
dia
11
de_Julho oe
outorgar
oermissão
à
1989.
- I
Rádio êlub
de
Palmas
Ltda ..
par2
explorar.
pelo
prazo
de
Brasila, 20--de julho de 1989.
iO tde::Z) anos,. sem dlreito
de
- Uosé Sarney,
exclus1vidade.·
serviçO -derasonora
em
EXPOSIÇÃO
DE
MOTIVOS
N" d i od i f_usão modul~.
na cidaae
75/89-GM,_DE 11 DE JULHO DE freqüénciz
de
Palmas,
Estado
do
Paraná.
1989, Do SENHQB MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
-I I - A permi::>"Sâci ora OUtorga~
E~celentissimo
Senha~ Presi- da re-ger-se-á pe_lo Côt;l~_go ~ra
srle1 ro .. _.d_e_ __Telecomunicações,
dente da República:
1 e 1s _subseoüentes.
r.egu 1 amene
-obn gações
assumi das
De
conformidada_com as atrl- tos
pe
1
a
ouTorgada
·
em
sua
buições legais e
regulamenta- pr-oposta.
res
__ comet1das
a
este
M1nistér1o.
determinei
a
I I I
- Es-ta permi_sSão somente
publicação __ - de
Edital
n~
1 r_ã- efeitos 1ega 1 s
após
269/88,
-com
_ vistas _
à proauz
do
Cã-n·çrre·s·so Naimplantação
de uma_estação de de1 lberaçãc
223_.
rad1odifusão
sonora
_
em c-, ona 1 , na_ forma do-- a_rt.
parifgr·afo
terceíro,
da
freqüénc1a modulaaa, na cidade do
Const
1
tu
i
ção.
de Palmas. Estado ao Paranâ.
2. No prazQ __ estabelecldo pela
lei, _acorrerarr,
as
seguinte
ent 1 dades ~
Rádio C1ub de Palmas Ltda,,
Rádio Musical

FM Ltda.

IV
Esta P_ortaria entra em
v1gor
na
data
ae
sua
pub 1 i caç-ãc.-

e
Antõrúo Carlos Magalhães
PROJETO DE DECRETO LEGISLAfiVO

3.
Submeti do o assuntO ao e- - -~Q 95, DE 1990
xame
dos
órgãos
competentes
oeste
M1nistério,
as
(NQ 185/90, na Câmara
conclusões foram no sentido de
dos Deputados)
que. sob os aspectos técnico e
j ur i di co, _as entidades
propo(-À _
ComrSsão
nentes
satlsfizeram
às Educação.l

7,5.45

Aprova
o ato que outorg~
--concessão à Ràd 1 o L 1berdade
de
I ta rema
L tda. ~ para
exploração
de
servtço
ae
radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de
!tarema, Estado do Ceará.

o tongress_o Na c i"Õna 1_ decr-eta:
Art.
i~
Fica aprovado o -ato
que outorga cQncessãc-à
Râd1o
L n:;e·r_dade
de
I ta rema
L tda. ,
para explorar. pelo
prazo
de
dez
anos, na cidade de Itarema, Estado do Cea·rá,
sem
direito de exclusividade. serviço de radiodifusão
son_ora
err1
onda
média, a que se refere_ o
Decreto n& 98.924-. de 2 -de fevereiro de 1990.
Art. 2~ Este decreto leg1slat 1 v o enTra em v i 'Oor na da ta de
sua publicação. MENSAGEM N~ 111. DE 1990
Exce 1 ent í.ss i mos Senhores Membro~ d~-Congresso NaCional:
Nos termos do art. 49
inciso
XI!, comblnado _c_orr, c § - 1~
ao
ar t . 22-3. aa -Cónst i tVi ção Fede_-_
ral. te_nhc a no_nra de submeter
ã._ aor_ec1ação do Congresso Nac ;_.o na C ãcompannado Çle .expos 1-:
çáo
de
mot1v_os do Seni'Jor M'lnistrO__ óe -~stado das coffiüi-iicãções.
o
ato constante do Decreto n~_ 98.924, _.Qe-:2 óei- fevereiro
de
1990,
pub1 1 caao
no Diário Oficial da União. ao
dj a
5
_de -fever-e i r _o de 1990,
que "ou_~orgz concessão à Rádio
L 1 berdaae
ae
I tar.ema
L taa ..•
para explorar, pelo. prazo
de
10(dez) anos, sem d1re1to oe
exclus1v1dade,
serv1ço
de
rad_1 ocll fus-ão
sono_re_
em
onda
média. na çidade
de
!targma,
Estado do Ceafâ"_.
L-

Brásíl ia.

20 de fever_eiro de

1990. - Uosé Sarney.

N~
EXPOS I ÇÃÓ:
o·~
MO-TI vos·
.42/90, DE 31 DE JANEIRO
DE
199·0~ Oo -SENHO.f\ MINJ~TRO DE
. ES_IA_DO ~DAS COMUNICAÇOE~.

Exçelentíssim6 Senhor- President-e da R~p_úbl_l_s:_a.- --·--De· conform1dade Com· as atribu 1 ções 1 eg'ª- 1 s e
re·gu 1 a·mentares
cometi d_as
a
este
~finis;:ério.
determ1n_ei
_a
PUb 1 1 cação do Ed i. ta_l··
92/89,
com v1stas
à
implantação_ de
uma
estação
de
r adi oa-i fusão
sonora em onda-médla, na c-idade
"-de
Itarema,
Esta.do
de
Ceará.

n.c;

T, No pr_a:z.o est.abe_l eci.do pe1 a
lei,
acorreram
as __ s_egui nte
entidades:

Rádio
Ltde .. e

Liberdade

!:ta rema

Rádio Pedre Che i_ rosa_ L td.a.

de

3 .. Os OrgãoS -comPetentes destes M1nistério
concluíram
nP
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sob o.s ªs;;_gec-

to5 técnico e jurídlCO, aS entidades proponentes satífezeram às exigências do edital e
aos rec!Ulsitos da legislação
específ1ca de radipdif\Jsã_9.

art i_go-- a_nter, o r_,
sob
pena --de- S:e. torna-r nul-o ... ·de
p1enb - diren:o·,
a·
ato
de

--trp.-1;_~-º--

out_org~--

sonora
em
modu 1 a·da" _._ .

Sexta-feira 30
freqüéncie:

·- Bras11 ia, _· -:24 --de _outubro--de
ot 98'S . ....,. ·uo_sé Sarne:Y..

das ent1dades que se habilltãram à execução do. ser-..: i ç_o ._ob-

Ar-'f. 4S! Este deiC1--E!1:ó en"-tra em
v1 gor
na
·ctata. ·
de - .-, sY8. ·EM' N.2 197/_89..:.GM _
pub 1 _; ca_ç:.ão_.
ExcEnentfssimo Senhor ___f'res1Bt•as-n i a·.- 2· de· fevereiro de de:nte da.' RePdb 1 i ca,

tenho a honra
de submeter o
assunto a_ Vossa_~-_ExcBlência,

riey·-:.:.;.-.,-A-ntônio_M~galhães.

4.

Nessas condições,. à vista

jeto de_ed,_:_ta__)_ (quatro anexo_),

para fins dé. decisâo, __ no·s t_e:r-

mos

do

art, __

16 _- __ e..

!Ú~_!JS

paráQrafos, do R~QU l-a-mento dos
Serviços d.e Ra_dioQifusão,
com
a redação dada pelO _Decret_o n 32
91.837, d~ 25. Oe outubro de
1985. O ato_ de_outqr_ga somente
v1rá a produzir
seus ete1tos
1ega is
após ~de 11 beração do
Congresso Nacional, na forma §
3S!
do
ar t .
223
da
Constituição.

í"99Cf:"~1õ9~

~-=--"-;---

("k--

"

Coniis-são-

,___ -~'dí.{_c_a_Ç_ão. )

e

·
~Oe

NQ 96,

D~

1990

_• _ ·_JNQ 1_88/90, na Câmara
----'dós ·oeputado_s) ·;, ~=-.--::-or-

_

ato que renova
por deZ anos, a partir de
1_0- de setembro de 1986, a
-~~_f"rtdssão outorgada ã Rádio
Jornal
de Rio Claro Ltda.,
·através da Portar i a nQ 998.
de 26 de agosto de 1976,
para--explorar, na cidade de
Rio Claro,
Estado de São
PaulO, serviço de radiodifusão sohóra- em freqüênci a
modulada.

DECRETO N"" 98.9-24__..
DE 2 DE _FEVEREIRO---DE 1~90

o

AprOY?

Co~gr:-esso

TenhO·-'--a ~-h-onra--de submete_:"_-- àelevàda considera_çáo _de _Vossa

Excelência o pr·oces·so de renevação de outorga
requeri_da
Rádio -Jorna 1 de' R i o C1 aro
Ltda_ .• executante
do ·se·rv;ç;o
de
radiodifusão_- sonora em
freqüé.ncia modulada,_na __ ciOe:de de Rio Claro'- ._Est~do--_t;fe- São
Paulo.
·
-

-pe'l

PROJETO OE DECRETO -LEGISLATIVO

Renovo
a
vossa aj::xçelência
meus_ pro'teS"tos oo ro?i_.s pro~undo
respeite.-- Antõnto_Carlos
maga 1 hães.
-

Outorga concessão à Rãd i o
Liberdade de Itarema Ltda.,
para explorar serviços de
radiodifusão sonora em onda
média,
na cidade deItarema, Estado do Cearâ.·

da Independêncla

íUTl. Oâ Repúb-_l iCã. -..:.- UOSê Sar-

o

~~~ i.on~

l decreta:

a

2. os-órqã'cis competen-tes déS'te M 1 n i ster 1 o manifestaram-se
sobr-e o. pedl-c:lo.-·achandó-o. r-egularmente ·instruído e obeoeCldOS os requisitos iegais e
têcnicos at'ine-ntes ao proced~mentv renovatóric,
o
que me
1 e vou a deferi ao o
req~~r: i q_c.

3. A est_e propósi't:o, esclareço- aue, em virtude do --:Ois-pos"fô

no~ artfgo-223. pa:rá~rafc ter-:_c e i r c, c;! a cons t 1 t.u i c ao. c ---a-c-o·
renovatór_i~o-somente v1rá a
produzir seus efeitos .legais
após de 'l i beração _do Congresso
Nac1onal, a quem encareço· VOssa Exceiênci_a se digne·de encam1nhar a a_n~_~a ~?rtaric".

Art. -1S! Fica aprovado o ato
que r::'enova por dez a!JOS,
a
O
Presidente d.a R_epú_b1 ice, part 1 r
de 1 O de setembro __ de
usando das atr_j b_u_ições _que 1 ne 1986, a permissão a:utorg.ada ·ã
RenOvo_-·- a ~ Vos:;;a ~xc.eíêncta
conferem o ar_t. 84, i_t_em IV da Rádio
Jornal
d€
Rio Claro ___ meus protestOs_ do ma1s protunConstit.uiç.ão, e o ~rt.
29 do Ltda.,_ através oa_ Portar:_ía n_g -do r~speito.
Regulamento do_s s_e~vi.ço::; de 998_,
de 25 _de ·agõS'\:õ de 1g7s ..
Radiod.ifusão,
aprovado
pelo -para--expiorãr.._ _na ci-dade _çl_e
POR1ARIA N-" 161.
Oecret.o ns;. 52.795~-- .de 3~ q~ ~RiO C·lar'p, -~s-tadc ,de São Pa_uDE 15_ DE SETEMS~O DE 1989'
outubro_ de 19.63,_ C6m e rectaç:ão -l'o ... ··seryjçb ·de ra_diodi_fusão
dada pe 1 o Decr~eto n-'" 8_8. dp7. sonora ?m _ _f_reqüênc 1 a modü 1 ada.
o Ministro de- Estado das Cooe 26 dé janeiro de 1963,
e .!?_Qjeto.~e Porta~_ia n~ 161_!_ de rriuniêài;:õéS,' usãrido -aas ~tri
bu í ç5es que 1 h e ·confere ó- art.
tendo em v1st_~ __ o_que consta do--15 dê-.-Se.tembro de,1989 . . _
Processo
_ _ MC - n-'"
1_.. dõ Decreto n~-70.568, de 18
2900ü.006~3'17Efs-.-- --rEdital
n.c.:
Ar_t. 2.s:. Este_decreto l,egisla- de ma1o ·as 1972, e nos termõ~
92/89). decreta:..- tiVO _e"htt·a em 'vigor ·na dst.a ·oe do art. 6.2. i terr. II, do Decr_e-::
"to n;:o 88:066-, áe _-26. aê ··j ane'"f_ro .
sua: PObTiCaÇ~õ-: ·_
Art.
1 & __ F _1 ca- _ . ou-tor-gada
de 1983, e tendo em Vista _o __
que __ consta do Processo MC_ n~
concessãO". à R?idio Liber_s:l~de de
.:.ME~SAGE~ ~-'"' 6,~_5. -DE 1969
- 29100 ~0020ô2./86 •- resQl. \l'_e_-:_ ---'~ __ _
Itarema
Ltda .. para explorar,
pe 1_o prazo de 1 0 .... (çlez_)
a_nos. - E;.(ce 1 er1t í"Ss i mos Senhor:éS:_--nie.m-·1
..;...- renovar, -dé acor'tlo ·co!Tf --o
sem dire1to_de exc1usivfç:lade, br6s do Congress-o Nacional:
-~art. -33. parágrafO 3~. aa
Lei
serviço de r~Q10d1fusão sonora
de- '27 de agosto de
em onda média,_,
na c1dâde de ..:Nos' __terri10S do art.,·49, i!Jciso nst 4. 117,
1 oCdézY anos r···· a
I ta rema, Esta do do. Ceará.
XI I, comb 'i nado· Com § J ~ do 1962: pó r
'ãrt. 223 da Constituição -Ff?.de- · partir dE?- -i o _de setembro d_t:
Parágrafo L:mf'có_A A_ concessão re_1, __ t_e.n,_b_g_ª _honra de submeter 1986, a Pêrm1ss~o-outorgaâa a
Jornal
de Rio·- Claro
ora outorgada reger-se-á pelo à
aprectação dó Congresso Na- Rádio
Código
erca.sileiro.
de cional, acompanhado de exposi- Ltda .. através da Portar:.ia ,_nJ<.
998;
de
26
_da_
agosto
de 197E,
TeJ e comum caçôes..
.
1 eis ção de _motivos_ do .:Senho"r Mina cidade de
subseqüentes,
regulamentos e _n is tro .,ç:l_e EStadÇl das Comunica- para·-explora_r,
obrigações assumidas pela ou- ções,
o ato constante ~a Por- Rio ClarO'~--"'t~tado-de"'São· Pauserviço çfe rad lôC(i "I:U.são
torgada em sua proposta.
ta r i a nJ:!. i 61, dê- 15 de setem_- l o',
bro
de
19ag·;
·pub i i cada sonora em fr_e_qQ~ncia_ modula9a;
Art. 2S! Esta conCesSão sOmeh- ·no Oiãrio Oficfa1 da União, do
te produzi rã efeitos
legais dia ---18_ "ôe oUt_ubro· __ de -1989, que
II - a execuçãO do serviço ~de
após del ibe_ração do- Congre·sso_ "re_nova pqr _10 (dez)
anos,
a radiodifUsão. cuja outorga e
Na c tona 1
na forma do a.rt. parti r
de -1 cr de seteml5r"ô de renovada - por e_sta por·tar _í a,
223, §'3 1 , da Consti_tuição.
1986, a -permf':Ssãó- -outorgada à reger-se-ã pelo C~digó -BraSide
Telecomuntcaç5es,
Rádio
Jornal
de Rio C1aro leiro
Art. 3J<. O cOntrato decorrente Ltda_.-,. atravé~ da Portaria n_.. 'te is subseqüentes- ·-e seus regu;..
1 amentos ~
· ----cesta conces·são-_deverá. ser as- 998.. _ de ·zs dé -àgbsto de 1976,
s1nad_o dentro de 60 __ (SesSent.a) -para explorar,
na cidade de
I I I ~ a perm1 ssã:o ora renové}.·d1as. a contar da data de pu- Rio Claro, Estado de São Paublicação da delibera-ção de que lo,
serviço de radiodifusão da somente proOuz í rá e,fe? i to_s

Sexta-fcira-30
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1 ega is
após
deLiberação- do
Congresso Nac1 ona 1_~
na
forma
do parágrafo terce1~o do artlgo 223- da Const i tüi ção_-;
IV
esta portar1a ei"'Jtra em
vigor
na
data
de
sua
publicação. .,_--Antônio
Carlos

Magalhães.

Comi ssã_o _ de _Educ.a-

(À
ç.§o.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 97, DE 1990

(NQ 189/90, na Câmara
dos Deputados)
Aprova
o ato que renova
permissão à
Rád;o
Currais
Novos
ltda., para explorar
serviço de radlodifusao sonora
em onda média, na cicade de Currais Novos,
Estado
do
Rio Grande do

Norte.

O Cbhgresso Naci ena 1_ __d_e_creta;

Art.
1"Fic_a aprdva-d6 o ato
oue renova perm1ssão ·_:à
Rád1c
Currais
Novas __ L tda.,_~ para exp)orar, pelo prazo de
de~
anos.
na Cldade_de Currais Neves, Estado ao Rjo
Grande
do
Norte, sem dlr:_ejt_o de excluslvidade. servJço de
raOlodifusão
sonora
em onda média. a
que se
refere. o. Pecr:etq
n-"
98. 434.
de
23;- óe. nóVemb_CO de

1989.
Art. 2~ Este de-c·r-etO legislat 1 v o entra em v1 gor na aa_ta de
sua pub 1 i cação.
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vação
de
outorga
requerida
Art.- 2"- A concessão ora renopela
Rádio
Currais
Novos vada somente produzirá efeitos
L tda. . executante
dO ser v iço_ 1 ega is
após
deJ i beração do
de radiodifusão sonora em onda Congresso Nacional na forma do
média, na
cidade
de
Currafs §
3.c.
do
·art.
223
da
Novos. Estado do R,. o Grande do Constituição.
NO!"te,
Art. '3l:': Este decreto entra eri'1
2. ·os Óf'Qãos cómPetentes des- vigorna
data
de
sua
te m1nister1o. manifestaram-se pub 1 i caçãc.
sobre
Ci p-ed 1 do, achando-o regularmente__ instrv_ídã
obedecl.;..
B-r'ãSfl ia - OF', _23 de novembro
dos
os
requ1sitos
legais
e de 1989; t68.Q da Independência
técnieos atinentes ao procedi- e- 101s;.
da
República. - ·uosE
mento ranovatório.
SARNEY
Antônio
Carlos

3. Diante do exposto,

~ênho

a
honra de submeter a Vossa
Excelência
o· anexe .. projeto de
decreto
consubstanciando
a
medida.
4. Esciar.eço-que O--a't-o-de renovação somente virá a
produZlr
seus._ efe1tos .legais após
de 1 i beração -do
Con~;~resso
Nacionai.
na
forma
do § 3~ do
art. 223 de Constituição.

Magalhães.

(À Comi s.São de Ed_ucação~.
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NO 98, DE 1990

(NQ 190/90, na Câmarados Deputados)
Ap~ova

Renovo ~-a -Vossa
E~ce-J ênci a
meus pro_testos do ~ª·is profundo
respei·tc. - Antonlo Carlos

dade de Serra,
Espirita Santo.

Magalhães.

DE-tRETÜ NQ _9,8. 434,
DE 23_ __DE NOVEMBRO -OE -1989
Renova a concessão outorgada à Rádio currais Novos
Ltda., para explorar serviço de i-àd i od i f usào sonora
em onda média,
cidade de
Currais
Npvos, _Estado do

na

Rio Grande do Norte.

o ato que oUtorga

concessão ao Sistema Norte
de Râdio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na ci-

O

Congre~so

Estádo

dci

Nacional decreta:

Ar t . _f"'Fica- aprovado o cltõ
que outorga cobcessãO ao- Sis~
tema
Norte
de
Rád-io
L. tdapara ex_p1Õrar, Pelo
prazc de
dez
anos. na c1dade de Serra.
~staoo de Espírito San~c.
sem
direi"to de exc1us-ivídãOe~ Serviço de radiooifusão sonora em
onda
mêd;a, a QUe se refere o
Decreto n.c. 9_8_,_330,
àe
2«
de
outubro de 1989.

o---Presidente
da_
República,
MENSAGEM N~_41. OE 1990
usando das· atribuições que lhe
confere o art. 84, i tem IV, da
Art. 2 8 Este decreto legistãExcelentíssimos Séhho~es Mem- Constituição, -e __ nos termos
dó tivo entra em vigor na data de
art. 6.Q.. i tem J, dO D_e-creto n~ sua publicaçãQ. bros do Congresso_Nac1onªi:
88.065, áe 26
de
janeiro
de
Nos termos _-do ar L
4_9_. i nc ;_ so 1963.
MENSi~EM N~- 71~. DE 1989
e.. . tend.o .em vista o que
ProCess-on~
XII, comb1nado
com
§
1~
do con~t_a_ _ do
art. 223 _da Constituição Fede- -29'1 1 ~ ._ooo:l35/8õ, decreta:Ext:e 1 ent í ss i r'nQ$ _ Senl")or~·s.- .Mem.;..
ra 1 . tenh_o a honr<ª_ -qg-_ ~Ubmeter
bras do Congressó Na c i on'a 1 :
à aprec1ação- dO-conQresso NeArt.- 1~ Fica. de acordo com o
3~.
da,.L.ei
n.l.'l.
cional, acompanhado de exposi- art.- 33.· §
Nos termOs do art. 49, inciso
ção
de
mot 1 yos- dq s_~nho_r M1- 4.117,
_de
27
de
agosto
de XI_l, combinado com o"§- 1.í:.
do
n1stro de__Estado das Comunica1962, renovadã
por
10
(dez) art. 223 da Constituição Fed~~
a- p_arti_r de 7 de feve- r a 1 , ~enh~ _a. a tJqnra o~_ .. ::;;ubn:e-,
ções.
o -ato constante do De- anos,
creto n~ 98.~34, de 23 d~
no- reiro de 1 989. a conces-são
da ter
a aprec1açao do Congresso
vembro
de
_1989.
pub 1 i cada Rádio Currais_Novos L'tda .. ou- NaCi ona 1 , acompa_nhado_ de expons sição de motivos do S~nhor Mino o;ãrio Oficial O&_União, do torga-da através do Decreto
83,o:n-.
de
1_;
de janeiro de nistro-de Estado'-das COmUn-ica.;:.
di a
24
de
novembro de 1_989,
que reno~a a concessão
Outor1979, para explorar, na cidade ções, -o
ã.to c9nstante dQ_ Degada
à Rádio ·currajs- Novos de Currais Novos,
Estado do creto n.l:! 98.330, _qe 2_4_çl~. _qur-.
Ltda .• para
explorar
serviço Rio, Grande Qp Nor<te, sem di- tUISro
O-~
19_8_9 ·pub 1 i c ado
de radiodlfusão_sonora em onda reito de exclusividade, servi- no Diár-io Ofici.al da União; do
sonora
em dia 25 _de _outLJbro de 198_9. que
méd i a. na
c 1da de
C!. e
CL~.rFª_i s. ço- de- r:-adibdi fusã-o
"outorQa conceS-São ao
Siste_ma
Novos. Estado dõ Rio GraQde do -onda mé·d i a_.
Norte.
Norte de Rádio Ltda., para exPa_rágra fo
único.
A execução plorar, pelo prazo_ dé _10 _(dez)
r adi adi fusão, anos,
Brasil ia.
13 de-_ fevere-iro de do - serVTç_o" --oe
sem direito de exc1US11990. ......; r.José Sarney.
cuja
ou~orga
é renovada por vidade, serviço de radió_difueste decreto, reger-se-á pelo são
sonora
em__ ondª média. na
EXPOSIÇÃO DE MOTIVO ílegível
Código Brasileiro de Telecomu- cidade de Serra, Estado do Esp'Íritosa·n-to".nicações. leis subseqüentes
e
Exce 1ent í ss i mo
S_enhor Pres i - seus regulamentos e. cumulatidente da República:
vamente, pelas cláusulas aproBrasília,
27
de
outubro de
vadaS
atrav-és- do
Decreto n.Q. 1989. - Paes de Andrade.
86.
066z
de_
2_6
de
j
arie-i
r
o
dé
Tenho
a
honra de submeter à
EXPOSIÇÃO
DE
MOTIVOS
N~
elevada cons_i de ração de
Vossa i983, as quais a entidade ade~ 183/89, DE 20 DE OUTUBRO DE
Excelência o processo de rena·"'" riu p-revi ament~:
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1989. 00 SENHOR MI,NI~TRO DE
ESTADO DAS COMUNlCAÇOES,

parágrafos do menC"i onado regulaniento

dos

-Serviços __

Radiodifusão.
EM N' 1 83/89-GM

somente virá. a

E.-Xce l ent i ss i me - sennor .P.r.e_s idente da República,

deliberação do

efeitos.-

da

Serra

DE- _OUTUBRO DE

após

19~0

dOs Deputados)

Na-

19~9.

DE

(N2 238/Sà, -na ·Câmara
Apr-ova o ato que outorga
concessão ao Sistema Clube

do __ Pará

de

Comunicação

Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons
e imagens
(televisão), na
cidade de Marabá, Estado do
Pará.
--

p

Congr:-esso ~a-cion~]__ de~r~-ia:

Outorga 'c'onceSs-ãO ao SisArt.
1.2._ FiCa ã.pF-ovâdo-o_ato
tema Norte de Rádio
Ltda., que outorga concessão ao Sispara_ explorar
serviÇo· de tema
C1ubé do.Pa.r.á _d.e Gomuniradl odi fusão sonora em onda caçá. o L tdq. . . para __ explOra·r,
média,
na cidade da
pelo prazo de quinze ·anos, sem
E-stado do Espirita Santo.
direito de__exclusiv1dade, serviço de radiodifusão_ de sonS e
o· PresLdehte da Repúbli-ca. imagens (televisão), na cidaae.
usando,_ P?!S a_t r 1 bu l ções que lhe de Marabá, .E.st;a_c;io_ do_ Pará. ato
conferem
o. ar-t. 84 .• i tem IV, a que se réfere c
Decreto -11.2..
d_a __ Constituição. e_o
art.
29 97.987,
de ·24
de
jvlhq __ de_
do Reg1.,.1l amen'to dos Serviços de 1_9a9.
· ··
Rad_, od i fusão,
aproVado
pelo
Decreto
n.G.
52.795,
de 31 de
~:-"t. -~~'Este a_ecr,eto l_gg_,slaoutub~o -de 1963, -cpm-·a redação tlVQ_.eo:tr:a .e:mv1g_Qr na data de
daaa
pelo
Decreto nJ:.t. 88.067, sua pul:il í cação--;- ·
de 26 de jane-iro
de
1983,
e
tendo em vista o que consta do
MENSÃGE~ NS'. ::?64,-·ÓE 1989
Process_a_ __ MC____
n~
29QQ_ÇI. o-o3706/89- 1 O_ (E di ta 1 n.2.
Exce 1 ent í ss.:fmos Senhor-es Mem:_
~-5/89), decreta:·
braS Oo Congresso Nacional,
·

serra,

AM

Sistema Norte de RádiQ Ltda.;

ECR- Empresa Capixaba deRadiod1fusã_o Ltda .. ;_e_~~--·-·_

e

3.
Subm_et f do--:o as.su·n'to· ao exame
dós· Ór'gãos_ competenteS
deste
M1nistér1o, __
aS
conc1usõ'es foràm no _sentido d_e
aue.
sob os aspectos técn1cos
e jurídicos. a~_eni;,,·dades pr?ponent es
sa:t: 1 sf i zeram
as.
ex;géncias do ed1ta1 e-acis reQU1S11-os
da_
legislação_
espec1f1ca
oe
rad10ç!lfusa.c •.
exceto
a Fundação Brasile1ra
ae Assistênc1a_ .~ .. EouCaÇâo __
FUBAE, __ e
o
Sistema
de
Radlodlfusão
.,.e
P_reser.vação
Cultur_a1 Ltda.
·
A
o r 'i me i r a delas, otr1i ti 1..1 na
alteração dos estatutqs a parte referente_a dlretores natur~ l i zados há maj s de __1 O __ anos:
nao
apresentou
comprovantes
financeiros
exigi dos
para
o
empreendi ment.ov .
e_
nem.
as
cert.idões
atuali:zadas dos
Cartórios
. 'Distrib_uidores
Cjveis
e
.Cr'imina1·s_
dos
dlretores-presidente
e
vic~
pres-i dente, e a
segundã,
não
atendeu nenhuma das exjgênc1as
que · 1 h e foram f-ormuladas.

Congresso

DECREtO N.o. 96.330,

"24

_DE

Fundacão Bras·ne-irà_de Asslstênc1 a· e E.dL!.C~ç;_ão_· -· FUBAE:

Sistema
de
RadiodifUsãoPrese_rvação Cultural 1,1:d~_,.

legais

seus

Reriovo
.a VOssa Excelência
meus protestos do mais profundo re-speito.·- Antêmio Carlos
Magalhães.
-

2. No prazo estabeJeclO.o pela
l e 1,
acorreram., ·as
segui n:tes
entidades:
Ún1ca

NQ 99,

de Olitor.ga·

produz i r
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cí cifiã-l.
na 'forma
do § 3.o. do
art. 22"3-da Cónst-ituiç.3o.
··

De
conformidaoa_com as_atrjbuições legais e
regulament~
res
cometldas a este M1n~ste
rlo, determinei
a publicação
do Edital n.!< 45/89, ,com vistas
à _implantação de uma estaç_ão
de ..rad1.od1 fusão_ sonora -em- onda
média, na cldade de Serra, Estado de Espirita Santo.

Rádio
L t_da. ~

__

o' ã.tà_

de

Sexta~ feira

Ar-c

1-.~<
F'fca --OUtorgàOa_·con-'
N_os -t8rmO's--do.art. 49, ;·nc'i_._s·o
ces_são
ao 'Si.Stema
Norte 'de X_! I, comb1nadº- com 0 ·§
1·-"
Rád1o
Ltda.,
para
explorar, art. ·223 Cà Cónstituiç~o Fedê..;
pe 1 o prazo de 1 o
(dez)
anos, r a 1 , tenho a honra de sl.zbmêter
sem -direito_ da exclusividade, à
âpreciação __ do Congresso Na.serviço de r_adioé:lifUSãõ sórlóra cional,
a'companhado·
de
em __ onda
média, __ na cidade. Cle exposição de motivos do Senhor
Scirrá~_, Es-tado
dO
E.Spírito·M,nis-r_ro de_t.stádo d_as ComuniS:anto__
'~cações: _a ato-coAstári'tê'do ·oecreto n-'- 97.987, de 24 dé
juParágrafo único.- A"COriCe\ssão lhe
de
_ 1989,
públicado
ora __o_utorgada reger-se-á
oelo no Oiário.Oficial da União, -oeCódigo Brasilel_ro·de T.elecomu- dia
25-- de fu_lh6'd_~:r989, ,oue
n__, caç:ões ,____ c l e 1 s subseqüentes, "outorgá concessão. a c Sistema
r-e9ulamento_S
e obrigações as- Clube, ____ Q.o Pará de comunicâçõéS
_?:Urfll_da_s_ pelÇ! 9l}:tor.gaoa em
sua Ltda., para
explorar .·.s.erviço
.. ~r_gposta.
de rad 'i'o"di f'usão de sons e i magens (te 1 e v ;'s~o) , na c i da de de
Art . 2-'-- Esta co_nce-ssao somen- ,Marabá. Esta do do_ Par?".
te produz irá efe i to's
1 ega i's
após_ deliberação do Congresso
Brasfl_ia,
i~
de
ãgoStõ
de
Nacional_,
na
forma- do
art. 1989. -· Jo~é sarney.
223, §, f3_.c.,_ da ConStituição.

4.
Assim,
das er:_tiçiades que,
se apresenta~am, so foram consideradas
formalmente ha~< l l tadas as empres~s_Rádio- Unicada
serra
AM-Ltda,,
Sistema
Norte de Rádio_.Ltda., e ECR
Empresa Capixaba ~e RaQjodifusão Ltda,

5.
Nessas C'OtJdíções. ~ vista
das entidaOes que se habilitaram
(quadro anexo) ã_ execução
do serviço ·obJ,!9.:t;Q___ çto ____ edita 1 •
tenho
a honra de submeter o
assunto
a
Vossa
Excelência·
para fins de decisão, _ri'Ós ter~·
mos
do
art.
16
e·
seus

-oo

0

v

•

·--

•

•

__

A-Ft _--_:·::3.2.. _O coritra't0 -decorrente EXPOSIÇÃO o;: MOTIVOS- N.ll. 83/89·ctessa c_o_ncessão d_everá ser asMG
DE 21 DE JULHO
DE
f9~9,
s_inado ·ctentro de E)O (sessenta) _tJAóS' CSOEMNUH_NoR CM~çlotJ_ElSS_T-~RO Ó-E ESTAOO,
d1as. a c:ontar da ·data de
sua
.
0
pub i i caç.ão
da
~-~ 1 i ber?Çâ? qe
.
,
,.. _
__
' r '
que trata _o
ar.t l g-o
anter 1 o r, _ Ex e l er:'lt 1 ss f f!!O ~ • Ser:;hç:>r
Pr:e~ í-:
sob pena de se tornar nulo, de--oente da Republlca. __
pleno--- direito,
o
ato
de
---outorQª.
De
Conformidade com as atribuições legais e
regulamentacometidas a este M.in'isté::Art. 4.2. Este d~~reto e~t~~ em res
vigor
_na
data
de
sua r i o. óeter:mi nei _a_ . pub-1 i caçãQ
pub_l icação.
do
Edital n~. 271/88, com vistas à i mprantação de uma esta~
J~ra:_s_.{J j~ --~ DF, 24- de outUDro ção
Qe.r~qiodifusão de ~ons _e
de 1_9_89; 168 2 da Indepehdência 1magens (televisão).- na c-idade
e . 1_p_1.~< da República - UOSE de Marabá. Estado do Pará.
SARN~YL
Antônio
Carlos
2. No prazo_estabelecido peli
M~galhaes.
lei,
acorreram
as
seguintes
entidades:
(À ComrSsão
Educação.)

1

de.

Sexta-feira 3CJ

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Rádio Itacai_únas Ltda.:
Si_sterria
Rómulo Ma1orana
Rad1 odi.fusê;o_ ~ tdçL__;

de

Sistema
C1Ube oo·Pará de Comunlcação Lt~ .. : e
Indúst~ia
Comércio
sentação Shal_on L tda.

e Repre-

3. Os órgãos competentes deste
M1n1s~ér1o
concluíram
no
sentido
de que. sob os aspectos técn1co e ju~ídlco .. as entidaoes proponentes satlSflZ~
ram às ~xigénc1as _do _edl tal
e
aos
_requ 1 s 1 1 qs . aa. l eg 1 s 1 açãc
especif1ca de radioQ1fus.ão . . ,
4.

Nessas c.on.dtçôes~- ã_- vista

~!~ e~t ~e~g~-~ã~u·~o s~e~~~ ~~, ~6:~
jeto do ed1tal _(.quadrQ anexo),
tenho
a honra de submeter o
assunto _a_ Vossa
Excelência.
oara f 1 n_s de de_c~l.S$to.•. nos termos
_d_o
art
15
e
seus
parágrafos
do Regu l "atnen_t_o_ dos
Serv1 ços ae Radi-odi f_uSâc,
com
a redaçãc aada pelo Decrete n&
91.837. de 25 .de .-.--:ou:t,ubro · óe
~ 985. O a te de. Ol.,.Ltorga somerfte
v1ré a proauzir
seus
efe:~os
iegais
após
del 1beração
do
Congresso Nacional~- _rr~
Torma
de
§
3~
do
art.
223
da
ConstltUlÇ§,e.
Renovo
a Y_os.sa E.).<.ce 1 ênc i a
meus protestos do m~1 ~ profun-,
dó re§pe1to. - Antonto Çarlo~
Maga~haes.

LEGI S.LAÇÃC-·-c !7' ADt.
DECRETO N.Q_-

DE 24 DE

97~-987,
JULHO~DE 1989

outorga concessão ao Sistema C1 ube do .Par.á de comu-

nicação Ltda., para exp1orar·Serviço.de radiodifusão
de

sons

e

_ imagens

(televisão); _na- ~ciciade de
.EstadO ·do Flarâ.. -·-·- ·

Marabá ,_

n1 cações.
l e, s
subsepl:!entes,
regu 1 a mentes
e obr 1 gaçoes a::;;sumi das pela outo:--g1;1da em
sua
pr-op·cs·ta.
--Art
2-'- Esta concés_sã_o _somente
proouz irá
efeitos
1 egr;: is
após
deliberação do.Congres_S,..O
Nac1ona1Q
na
forma
do
art.
223:-§ 3 . da Cõhst~tuiç~o.
Art. 3.s:. o contrato dé.corrente
desta conceSsão deverá ser asS 1 nado dent-ro de 50 ( se·s·senta)
dias,
a _contar
da
data
de
publ icação 'da
del iberàç;~o de
que __ -:ra"ta_o ___ ~artlgo
anter1or,
s06-pena __de s_e torl"jar nulo, de
pleno "d'í.f'êftõ·;·· ó.'-·''at"õ.
de
'?~.:!torga.
Art-... 4~ Este decrêto'ê:ntra ~ril
vigor
n~
datg d_e_
sua
pub 1 i caÇão.
s~asflia-

Dç.

24 de JUlho de

1 68~· a'a I ndependenc i a
e
1 0'1-'- da _Repúbll ca. ~- t..IOSE SAR-

1989:

NEY

_

Magalhaes.

AviSo r\"
Su~

Antôn 1o .

Cárl os

ma~a

Be ·, ém

PA. .
Identidade
n-.2.
-ss·P7PA e-_ ·i n'·::;;Cr 'f ta no
CP}" n>< 006.059.872-49, .n·a qua1 idade
de
sócia-gerente
do
Sistema Clube do Pará de Comunicação Ltda.,
pleiteante
da
concessão outorgada a·t r aves do
_Decreto ns:! 97-.987,
de
24
de
JUlho
de 1989- TV _p_ar;;J a c_idade de Marabá/PA,
objeto
d.a
Mensagem
n.ll
36..:!, de 1-'--8-89:
dec_l ~r a que:
-44 i 7 44

-,.A
soe i e da de
e seus co.:.··
ti-stas n_ã_o infringem o dispo_sto
rio, §. _S.l:l: .do ·art' .· 2ZcJ
da Cons~it_u1ção Fe_dera~-. •c-

Belém

PA,

27 de abril

de

nrgo. - E-lCione Terezinha 'Zauluth B~rbalho, Sóc•a-Gera~~e.
( Ã Comt"s;_são _d~ Ecf_tJCaçiJO-.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 1 DO; ~ Dt 1990
( N-; 239/90., i-la Cámara

1-" o~· ~Qosto _ae 1989

EXCeiêhc1e·c Senhor

to,

Primei
?eç:retário da Cê~
dos Deputa?os

Bdl-STi 1-â (DF

i

Excel~n~i;sSiJilc

Secret~r.1c:

o atO Que outorga
permissão à Rádio Tupinambá
de
Sobral Ltda., para explorar serviço de
rad_iodi- fUSão
sonora em f reqüénc i a
modulada. na cidade de Ba·turité, Estado do _ce~_rã.
APrOv2

Deputado (uii ~enrique

DO.

7549

do Deputadosl

_43~-.SAF ·

- -Em'
A

.

Novembro de 1990

sr.

Prime;ro

Tenho ·a -hohra de encam"~ nhar a
essa Secr_e_t-ar i a a mensagem
do
Excel.entíss;mo
Senhor< .Presiaerr:te____o_a Repú):l.1 i Ci3. acompanhada
de expos 1 ção de mo L 1 vos de.
Senhor_, M1 nt stre .de ES:t:ãdo
das
coriún.-i caÇ-Bés, _r1a QL!a i .submete
ã apreç.J ãÇâo. âo rt:"origresso Nacional
o_ato constante.do Dêcreta n.ll 97.987. de 24 de
JU1 ho de 19_S9'". que "outoroa conces'~à'o
ao , S 1s teina _ Gl ~be
do
Par:- a . de . Comun i caçqes _L tda. ,
o? r a ~>;p 1 orar se:"Vol ço
de
r adi adi fuSfão
de
sd,ns· e, 1 magens
(televisão).
na
c1daae
de
Maraoà,,- .E,\5taoo do Pará".

O Congresso Nac_1 O!'al

·ç:~ec·re"ta:

At"t.
-1&
F1ce apl""ovaoo o atõ
que outài'-9a oermi ssãc ã- Rád1 o
Tup;namoá
ae
Sob;e1
Ltda.,
pare. explorar .. P.e.i o __ prazo _a_e
10
(dez)
a~os,
na cidade de
Batur•té, Es~ado do Ceará, sem
di;eito de exclusivlOade.. set-viço de -~adlodifusãó sonar~ _em
freqüê~~ia
modulada. a que se
refere 2 ~ortaria n~
~71.
ae
2S de dezembro ae 1~89. do MIn1-s_tro da? Co!llumca--çe-e-s.

Este

··Art. 2"'
.dêêret-6 TB;;ns1at1vo entr:a em vig_or"na data de
sua pUb 1 i cação.

O
Presiden·te
da __ Repúbl \ca,
----- "MEN-SAGEW N-" 4 5, 0~ '!"990
usando das a tr i bu i ções ou_e 1 ne
conferem
o
art. 84. 1 ~em I.V.•
da Const-ituição. e c
art.
29
EX c e 1 en-:.::·1 ss 1 mos Senhor-es Membros Oo- Cong"'essci Na c-i o na 1
do Regulamento dos Serviços de
Radiodlfusão,
aprovado
pelo
Decreto
n~ . 52,795.
de 31- de
No~ té"rin:os Oo àtt, 49. · iht:isO
X::;: I. co'mb'i'nado com o §_ 1 s:
de;
outobro de 1 963, com a- r;_eda.ção
Aprovei to a opor-tu~·; dade para art.
aada
pelo
Decreto n~ 88.067,
2-23. da conS-titU'ição 'Fe_-:Fenovar
__
fi
__
.Vossa
.
E:xcelénc1a
dera 1 ~ tenho a non-ra d__~ subme~
de 26 de_ Janeiro
de
i 9_83, . e.
tendo em Vt sta o que.··consta po proü~-5-ü:Y_s::-ae:-:-e 1 ev.p.aª-- es t 1ma e ter
a _aprec; aç~o de Cong.-esso
Processo MC. n~ 29000.006353/88 conside.raçâo. ,:.... Ranalde:
Costa N-a_tloha_! ~companhado oe
Ex.ooC_o_L,Jto, Ministro-Chefe Qq Gabi- s)_ç_ão de Mot i V9?.. de. Sennor 1'1.1(Edital n~ 271/BSJ. decreta:
nete C_ i_ yf 1.
nis~ro de Es"tado das Comun1ca~
Art.
1.s:.
Fica outorgada conções.
c· a: to constante_ da Por~
dezem;;;·
cessão
ao
S1stema
Clube
do À Comissão -de Ciência e Teçno- -.:'ana J;_,sl 271, de· 28" óe
l_ogia,
ComunicaÇ-ão
'ebro
de
19"89.-~---publicada
Pará
de
Comunicé.ção
Ltda._,
para explorar, pelo
prazo
de Informát.ica
nc Diário Oficia·r da Un1ão
de
15
(quinze) anos •. s~m direito
d1a
3 de jane1ro de 1990, que
"outorga
permissão. --à
Rádio
de exclusivtdade,
serv1ço
de
TÜp i nambá
de
Sobra 1 - l toa ...
rad_todl fusão de sons e imagens
p~r·a
explorar,
pelo
pra-z·o
--d!?
Bras
í
1
i
a
DF
(televisão),
na
cidade
de
Marabá. Estado do Pa_Lá.
10
(dez) anos. sem d1re1to de
EfcioTle
Terezi nha
Zauluth ex-Cli.Jsl\iTQade, serviç-o· de
ra-casada. dl..odi fusão
Parágrafo
único. A concessão Barba_l_h_Q, brasileira,
_ sonora
em
r-es1·dente
e
domiCi
l1ade
ria
..Ru.p.
freqüência_
modulada,
·na
Cida_d.e
ora outorgada reger-s~á
pelo
apt.
n,sl
2.002;. de Batur-i-tê. Estado do Ceará'"".Código Sras1.leiro de Telecomu- 9 de-Janeiro

Novembro de 1990

7550

Brasil ia,
13 de fevereirc_ de
1990. __ - José sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N~ 5/90,
DE 3 DE JANEIRO DE 1990, DO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Re_novo
a Vossa Excelência
meus protestos do·m~is_profun
do
resoeito
-Antônio Carlos

Magalh~es.

PORTARIA N~ 271.

SENHOR MINiSTRO OE ESTADO _DAS
COMUNICAÇÕES.
Excelentíssimo

dent.e da _RepUbl i
De

S~nhot"

c~.

conformidade com as- atri-

buiç6es leQais e
res
ric,

do

·

Presi-

regulamenta-

comet. i das_ a este Mi n 1 stédeterm1nei
a __ publicação

E di ta 1 n.!< 240/88', -- com---v;-s-"'

tas à implantação. de uma esta-

ção de radlodifus.ão·sonora, em
f reqüênc i a modu_l ada, na cidade
de
Batur i té. Eãtado" do' CeQr-á.

2. No prazo estabelecido pela
lei. acorreram as seguintes

ent1dades:

Rádio _ FM Entre _Rios d.e Batu-

rité Llda..
F~

-

Ternura de Báturité Ltda.,

Rádio

Tupi nambá

oe

.Sobra 1

L tda.,

Rádio FM Monte-Mor LtQa.
Submet;do c assunto ac exame
dos . ór:-QãO_s- i::.Oinpêté!;ntes
deste
Min1ster1o,
aa çonclusões forçm nc Se?!t.ido Oe
que.
sob
os aspectos_ técnjco. e ju-rid;co, as entidades_ proponentes satisfizeram ãs exigénc1as
do edital e aos· requ;sitos
da
legislaçãc
esoecTf1C:ã. __ deradiod;fusão, exce;:o
as _p:o.oOnentes
FM TE:!rnura ae·-eatur' tê
L toa- , e
Rádio
FW. - Monte-Mor
Ltda.
-

3.

DE 28 DE DEZEMBRO D.E 198.9
Mi n1 stro__ de Esr.ado das Co-_munícações.-us~ndo_ -das
atribvn;:ões
Que
1 he
conferem
o
qrt .. 1.>1. do Decreto n~
70.568.
de
18
de
maio
dé 1972. e o
art.
_32
do- Regulamento
dos
S_er\ii ÇOS
de Raçl1 od_i fusão, com
a redaÇ.ão_- da(ja Pe l'or Decreto n&.
s,a-+_0_6_1 ,_ ~de . 26 de j ane i r o _d_e
1983, e ter'ü::lb em .vt.s.ta. o .·que
consta
do
Processo
MC n~
2s-oo-o. 0059o9/88-97_, (Edita 1. .n:t::
240/88), resolve·:
-

de
1990,
do
Comunicações.

Sexta~feira

M.l·nistro_

30

d_~a_s

Art. 2St Este decreto legi:Sla.Tlvo entra em v1gor na data de
su_a_ pub l1 cação.
MENSAGEfv: N.Q

19i , de 1990

O

ExcelentísSffnos senhores Memores op__ Cop_gr~__sso Na c i ona 1 ::

Nos termos do art. 49. 1nc1so
XI I. combinado
com
§ . t.Q ___do
a~t.
22_3_ da Cotist.ttuLç.ão Fedé-raJ _, tenhc a honrã de S.Ubm-et"E;~r
ã
ap·recfação do Congresso Na-cional. B~ompanhado_de -~xposi
cão· dé. rvlot i vos de Senhor M 1rifstro de Estado das .C.Omunicaçõ·es.
c a-to --c;.ons't..ante. a2:1 Porde
.I
oUtOrgar
oerm1ssão. à taria n.s;. 55. de 5 de ·marco
n_c _Piárlo
Rádio
Jupinambá
de
Sobral 1990. _ publicada
7 de
L tda. .
Para
exp i orar-.
pelo Oficial da União do dia
de
1990,
Que ''ou-torgá_
prazo_de 10
(dezl
anos.
sem ma.rço
direito de-_·exClusi"Vidade, ser- permissão à Rede Ags_oci ada __ Qe
para- ex·.:.
viÇO de rapiodifusão sonora. Rad_J Od i fusão' L ;:da. .
em fr~güênc i_a _moOu 1 ada na c i- olorar, pelo prazo de 10 {dez).
sem dfrejto de e"Xclusldade de .Batur.tté.
Esc.ado
do anos.
vi da_de .-- Sé~V 1Çó de r adi oc!1 fu- .
Cea~á.
são sonora em freqüéncia moduII - a pe_rmi ssãtr ora ovtorga- lada. na cidade de. Pederneida_reger-se-ã oelo Código Bra- ras. Estaoc·__õe são. Paul o"
s i" 1·e i r o de" Te lecomun t cações . ·
8raSll1a.
~2
de
marçc
de
1 e 1 s subseqQen;:es. · regu i amen- "tó'5
e
obr i gaç6e~ · assum1 das 1990. -José sarney.
pela outorgada e~ sua
propos~a;
..
EXPOS I CÃO
DE
MOT I VQS_
N~
1 00/9Ó.
DE
'"!
DE~ _MARÇO
DE.
1990,
DO
SENHOR MINISTRO-DE
!II
- este permiSsão somente
E_S.TAOO DAS COMUI\!ICAÇÔj:':S.
pr'óduzirá efei;:os legais
apôs.
deliberação
do ·cong-resso NaE~celent"issiri1o_- se:nho~ PrêS:;-=·
ci ona i. na forma de art.
223.
oer:1te da Repúblic_a:
§ 3.~. da Constit'-;Ji.c;::3o;

De
conform1cta-de com- a:: ~-rri-
buições legais e
regulamen~a
res
comet~das a este mi~i~tá
r i c. deterrn_i ne 1
a _ pu o l icação
Magalhãés. ·
do
E.dital n~ ;2_1_3/8_7_, corn visA
primeira
foi not;ficad~ a
cumprir exigênc1as,_ mas· o
fe-z
_-rA ç:omi~:_s_ãc de Educaçâc.) _ tas à implantação de uma est,ação
de rad1od1fusão sonora em
;ntemoest;vamente. -À se9unda.
. _. .
_
freqüênci a mo-du.l ada. na c1 da de
aoesar de notificada, ·nao
aPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVOde
Pederneir~s; Esíado de São
presentou
a Certidão dos Car_ Ns:l__ 101, OE 1990
Paulo_
tór;os DistrlbUldores Civeis e·
Cr1minais relativa à direto~a-
--~
'
(NQ 245/90, - nã.- Câmara
2. No prazo estabelec-ido pela
administra:iva,
bem
come
a
prove de cond)_çãO-de );)_i-asi1ei1
e•,
·acorreram
as
segu1
ntes
dos Deputados)
-entidades:
rc de um dos coti stas_. ·
Aprova
o- a-to que outorga
Rádio Sew Fronteiras Lim;tad;
4.
Assim.
das ent i oa·des QUe
permissão à Rede
Associada
se apresentaram, só foram conde Radiodifusão Ltda., para ME:
explorar; ·pelo prazo de
10
Sideradas
formalmente habilitadas as. empresas -~ád'i o
Ent-re
(dez)
·anos, sem direito de
Rede
Associada.de Radiodifuexclusividade,
serviço
de são Ltda.
R; os
de
Baturite
L,.tda ..
e
Rádio
Tupi nariibá - dê · · 'Sobra1
-radiodifusão
sonora
em
FM Vale do T'létê -Ltde.'...
Treqüéncia modulada, na ciLt.da.
dade de Pederneiras, Estado
5.
Nessas condições, à v1sta
de São Paulo.
Rádio It~ipu ~e Jaú Ltda.; e
das entidades que se h.:;!Ji 1 ita-Pederneiras FM S!éreo Ltda.
ram
(quadro anexo) à execução
o C~~gres·so Na c i o na 1 decreta:
do serviço obJeto
do
edital,.
3.
Submetido o assunto ap·
Art~
1St
Fica aprovado o ato
tenho
a_ honra de encaminhar o
dos
ór9§ós
c_ompetei'l.tes
Rede xame
assunto à e 1 evada__ .cons) çlera.:;ão que ouforga. permissão à
ministerio,
as conclude
Vossa
Excelência.. encare- Associada
de
Radiodifusão deste
cendo se digne
de
enviar
ao· Ltda ..
para
eXplorar.
pelo sõe_s forarn no senti do de_ que,
os aspectos téçn i e o. _e j u_-"
Congress·o
Na c i ena 1
a
anexa prazo
dei O
(dez) anos, .sem sob
portar i a de oerm-'i ssão .·
o
ato direito de
exclusividade.
na r fdi co-. as-- ent i_dades_ proponende outurga somente_ v irá a pra~· cidade
de Pederneiras. Estado_ tes satisfizeram às exigênc1as
de
r a- do edital,e aos requiSitos
da
duz·i r seus _efeitos 1 eQa is aoós de Sã_ o-- Paul o, serviço
específica
de rasonora
em legislação
deliberação
do
CongresSo Na-- diodifusão
Icional, na forma do 9
3~.
do freQUência modulad?-... objeto da diodifusão, exceto a Rádio
~aú
L toa: . t(u_e hão
art. 223, da Constituiç~p.
Portaria
rSt 55. de.S de m~rço ta i j:Ju_ de
!V
- ~sta portar-, a entr.:: em
víg'oF
n<:tdata
oe
sua
oublicacão.
- António
Carlos

e-
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atendeu às exigências formuladas pelo Dentel, ou seja: não
apresentou a certi"dão -de tributos federais e a relação de
informações sociais. não optou
por uma das alternativas referl das
no subi tem 7. 2. 2
da_s
condições do ed1tal, uma vez
que seu cap1tal social
reg1strado foj
inferior ao mínimo
necessário para concorrer ao
presente edita1, deixando, assim, de apresentar a
documentação necessária. Alêm de haver discrepância nos -documentos apresentados,- quanto ao
tempo destinado à programação
diária. deveria ter atualizado
as cert1dões dos
cartórios
distribuidores e de protesto
de títulos, em nome d_o dir1.:..
gente daquela ent1dade.Assim,
das entidades que
se apresentaram. só foram conS1deradas
formalmente habilitadas a~ empresas Rád10 sem
Fronteiras Limitada ME, Rede
Assocl_ada
;.~e
R adi adi tusãc.
L~da .. F~ v~ e do Tieté Ltda ..
e Pederr;eiras FM StéreO Ltda.
4.

5.
Nessas condições, -à vista
das ent1dades que se habi llta~am
(quadro anexo) à execução
de serviço objeto do ed_Ltal.
tenho a honra de encam1nhar o
assunte
elevada cons1oeração
de Vossa Excélê!"!cia. encare;.
cendc se d1gne de enviar ao
Congresso· - nacj _ona 1 a
anexa
po!"'tarla de permissão.
o 'atO
de outorga somente virá a produzir seus ete1tos l~gais após
de' lberaçãc do__ ~ Co_ngresso Naci ena 1. na forme_ de §
3.s:.,
do
art. 22:3. da ConSti_t_uição.
-

-e

tos
e_ pbrigações assumioas
pela outorgada em sua proposta;
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(nQ 248/90, na Câmara
dos Deputados

I II
- e.Si.a pérmi ssão _somente
produz i r'á efeitos 1 ega is após
del iberaçãc , do .Congresso Nac i o na 1 , na forma do art. · 2_23,
§ 3~. da C_onstituição;

Aprova

o ato que

outor~a

permissão à Rádio Transmlnera1 Ltda., para explorar,

p~lo

prazo de 10

(dez)

a-

nos, -sem direito de exc~uIV
e-S·ta portaria entra em
vigor
-na
de_ta
de
sua ---Sividade, serviço de radlodi fusão
sonora
em
publicação. - Antônio Carlos
freqüência modulada, na ciMagalhães.
dade de Lambar i , E.stado de
Minas Gerais.
Brasília, 12 de março -de 1990

A Sua Excelência o .senhor

O

Congre~so

Nacional

_qªc~eta:

Art. _ 1~
Fica aprovado o-ato
que outQrga permissão à
Rádio
L tda., _ para_ ex-:_
DO. Prime i r o Secretár
-da Câ- Transmi nera.1
plorar,
-pelo
praZo
de._1Ç/
Coe;;:,)
mara dos Qeputados
anos.
sem d1re1t;o_de _exç1Y,S1V1d2ide. na- cidade_- de Lamoari.
Br_as"i 1 ia-_9F
Estaco de M-ihas"Gerais. ser:viExcelent1s51mo Senhor Primei- ç_o. d,e .rad1odi fl!s..ão SOI)'?.r_a ·er:n.
freqüénc 1 a modu 1 ad.a .. ol:SJ e to da
ro secret_ár-i o:
·
Deputado t..,u i z Henr__; que

;-o

Ténho__ a honra de --ellcã:mi nhar ~
essa Secret,_ar i a a Mensagem do
ExcelentissimQ Sehhor Presidente da R~oúb 1 i ca, ·acompanhada de Exposição de-Motivos do
Senhor M1n1stro de Estado das
Comuni_cações. -_na qLral sublilettSà apreciação do Congresso __ Nacional o a~o cons'tante d~ Portacia-- n"~ ss; de 5 de mar_cc de
_1990_,- que "outorga perm1Ss-ão à
Rede Associada de Radiodifusão
L tda.,
para exp1·orar, · pel_o
prazo de 10 (dez)
anos.
sem
dire_ito _de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
.f reqüé-nc í a rncdu 1 a"oa, na c i da de
de Pederneiras, Estado de ~ão
Paulo".

Po.rtaria n& 26S; de 28.oe __de-

z-embro de: _19,ss;
das Co.mun fCãções.

do Miriistro

A~t
2~ Est~ decreto leglslativo entra e~ vigor na data de
sua pub1 icaçã:o.

MENS_AGEM

N~. 44 .. DE

1.9~0

Excelentíssimos Senhore~ Membros do Congresso_ Nacr-pna 1 :

Nos te.rmos do art. ·49, inciso
comb1nado com. o§ 1~ do
art. 223 da Cónstituiçâo Federa 1 , tenho a honra de submeter
à _apreciação do Congresso NGtcionai ,. acompanhaoo de- Ext_::los:cão de Mot1vos ao Senhor Ml_r,; stro de Estado das Cotn-uhi c_a_..;
Renovo
a Vossa Exce 1 ênc i e
o ato-COnstante da Pormeus protestes do mais profun-- Aproveito a oportunldade para ções,
do_ respeito.- António Carlos renovar
a
Vossa
Excelência tar i a n~ 269. de 28 de . dezemde
f989.
pub 1 i cad?
Magalhães~
protestos -de elevàda est1ma e bro
consideração. - Luis Roberto no Diário Oficial da União do
d
1
a
3
de
j
ane.i
r
o
de
1990-.- oue
PORTARIA N&: 55,
Ponte, Mlnlstro-Chete oo Gabi-ne""te C'ivi 1-:
· ·
"outorga perm1 ssao à
R~çli o.
OE 5 DE MARÇO DE 1990.
rr-ansmi nef-a 1
Ltda..
para ex-:plorar.
pelo
prazo
de
10
.(Qez_J
o Min1stro de Estado daa Co- Exm&: Senhor
ano_s,
sem direito de eXclus~
municações, usando das atrlvldade, serviçQ de radiodifubuições _que
lhe conferem o Õ~p_utado Antõni o Br i ·ttc
são sonora em freqüê~cia moduart. 1~ oo DecretQ_n~ 70.568,
Lambar1,
de 18 de_ maio de 1972, e·o Db.
Presiaente da Comissão de lada. na cidade de
E-s-tado de. M1 nas. c;;; era is·".
art.
32 do ReQulamento dos c-'lêfit:i"a e Tecnolog1a
Serv_iços de Radlodifusão, com
13 de- feve_re i r o -de.
Br"as~lia,
a redação dada pelo Oecreto,r;~ ~omun-i céç-ão ·e I nfOrmá_t-.i·cp
88.067.
de 26 de janei r_o __ de
1990.
A-- Rede Associada de Radiodi1983~_e tende em vista
o ·que
EXPOSICÃO DE MOTIVOS N> 3/931,~
cons'ta
do__ Processo . MC n~ fusão_ L tda .. em Pederne1 ra-SP,
1990,
DE 1.0. DE JANEIRO DE
29000. 008-'36/87.
(E-di ta 1
n&: tendO
recebfOo a
Permissão
DO SENHOR_ MINIST[30 DE ESTApara· exploração de serviço de
213/89)~- resolve:
DO DAS COMUNICAÇOES.
r adi odj fusão
s_onora
em
I -outorgar permissão-à Rede fr_e_oü-êhcia modulada,
vem 'de;.
ExC"elen'tísslmo
Senhor PresiAss-ociada
de
Radiodifusão cl arar,
para todos os efei·tos
dente da Repúb 1 i ca.
Ltda.,
para explorar,
pelo de_direit_o, que não
infr)n~e
prazo de_:- LQ_ (dez)
anos.
sem as vedaçõ_a_s_ do ar.t_. 220.: § 5 __ ,
·De· conformidade com as a-tri_dire1to de exclusivldade, ser- da Const1tuição Federal.
bui ções 1 ega is e
regu1 ament~-
v iço de rad i ocU- fusão sonora em
freqüéncia modulada. na cidade
Pederne~í i-as.
·11
de abri 1 de res cometidas a _est~ JJJl.l"\lSte.deterin-íhei
a·- pubi1cação
de Pederneiras. EstadO _de São 1990.
- Celso
carlos
AlPaulo;
- Haj, Diretor-Gerente,
_ RG n~ do -E di üiT h.Q. 56/89, com vistas
à 1 mp 1antação d_e_ uma estação
10.872.064
~_-EdValdo
Alde
ra.di odi'fusão
sonora _em
I I ~-a perm)ssão ora outorga- Haj, Di reter-Gerente,
RG_. ri-'<
freqOéncia moáula"da. n·a cidade
da reger-se-â pelo _Código Bra- 18.217.141
de
Lambari.
Estado de Minas
sileiro de Tele-comu_r~icações,
(À _Co_mi ss;§o d_e Educação.)
G"erais.
1 eis subseqüentes,
regu lamenXII,

r,o-,
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2. No prazo esta_b.e.1ecldo pela

lei,

acorrer_em

entidades:

as

seguintes

Rádio Tr8rismi nera 1 L td_a, ._,

e

oublicação.

Magalhães.

~ ~ntônio

Carlos

NQ 103, DE 199Õ

-c;tos _Deputa.~os )

Empreendlmento Estância Joyem

__gr~sí}ie; 13 de feyereiro de
1 9'90
.

3-. . suometido o assunto ao· e-

~z.s~ua _S:~cel~rit:ia

xame

deste

dos

órQãos

cãmpete~tes

M1n1ster1o,_ as conc·1u-

s_õ_es foram _no _sentid_o ·de_

Ç~ue.

tlepu~.ado

__l-,.yiz

o ?enhor

Henrrqu~

s9b
os_aspectos_ __técniç::Ç!_I=:-~ju-- DO. Primeiro SeCr~táriQ da
rldico, as entid~cjes· proponentes satisfizeram às exigênç:ias. CárTlar:é; ~qq__s _D_ep_utad_os __ _

do ed1 tal e aos requi s_i tos

oa-

legislação·
radiodifusão.

de

eSpecTfí'Ca:

Bras-íiTi:l-bF

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

('nQ 249/90, ria -Câmar-a

AVI_SO N" 5.5/SAP,

Ltde.

Sexta-fcir3._30

·

_ -Aprov-a o ato que renova a
concessão_ outorQada à Rádio
Cassino
de
Rio
Grande
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora

-em onda média; na-cidade de

--R 'i o Grande,
Estado do R 1o
Grande. çlo_S!J!.
o. Congresso Na c i ena 1 de_s:reta _:
,Art.__ _;J<., Fica_aproVado o.ato
Oue renova· pôr iOotoez) anos,
~a -part·tr
de
i&.- de março de
i 989. a concessão outorgada
à
R3dià 'cassinê
de
~io Grande
Ltda_., pc3rc: explorar, sem
dire_ito de exclusividade. na c,daae dS R1o Grande. Estado. do
_Rio
Grande do_Sul, servio;ç._d_É!
rad1 o-d, fusão- sOno-r e
em· orida
méd 1 a.
obj e to
do
Decr-êto ;_ hs;.
98.48.2, de 7
de
cieze-mbr-o
Oe
1989 ·.
Art. 2s.< 'Este decre:to 1 egi si eti'tic-·entra éfu' Vfgôr--na ·data Be
sua pu o 1 i caç.ão.
- -

Prtme-iExcel en·qss.i mo Se.nhpf •·Nessas ~-11diç6es, .. à vist_a ro Secretario:
das en-tidaoes_que_se habilitaram
( ouaoro --ane;.:o_l à~ ex_ecu:ç.âo~
Tennô _a ·nônra-- -de·--·encami nhar a
do servtÇO objeto_ do ___ ~d~tal,
e~sa Secr~t~ffia 8 Mensagem
dO
tenho
õ honra de -encamtnnar o
ExcelentfsSimo
Senhor
Presiassunto .à elévad~ ~pns1der_açã_o dem:e da- Repúbitca._ acompanhade_ Vosse
Excelencia, _e_nêarê- --da-- de Expósiç_ão dé- Motivos do
cendo se digne .~de .env.1ar
ao Senhor Mín·(s-tro.d'ê .Estado
das
Congresso
.Naç_lo.l'}a1, .a. ane~a~ Comun,icações,
na Qual submete
portar 1 a de per_m 1 ssao ._ _O ato- ã aprec1 ação do ton_g .. esso
Nade outo.rga some!'l;te, v_i rá a pro- ci_ong~l o a't"o col"fsta.[lte da Por-d_uz,r:.s_el!s ef_e_;tos_legals após ta_Fra--n.c: -269', de 2:~- ae
·de~etn
del iberação _ oo
Congresso Na- bio de- 1989.- qu·e· •·oütorga oerciona 1. na forma do !3. 3s:- art.
mjs.sãõ-Rádi"o _ T_r:_a-nsm"i'he.rSl
'"'
.,
• ~·. . •
• t
.
' ' -· -.:.
223 da Constítl.,,i_çào.-·- ···
_ Ltda_ .... _- __ _para
explor_ar.- pe·to
MENSA~~~ N&. 955. DE 1989
·prazo de 1IT
(de±}
anOs.
sem
Renove
a
Vossa
Exce 1êr.ci a Ql_r§!lto de exclus,:v'íB8.de. sermeus_ protestos Qo_ma;s profun- ·v--ic-ã ·de:- radlodifus"ão sonora em -rxcelentíssimos_Sent"lores.Memfréqüênctá ·modulada,, na _c·i.d~Pe bro·s dó- c-ongresso Nac1onal:
de
respe; to . .,_-;: -~nt.ônio Car'1os
d_e l:ambari,
ES-t8do
de _Ml.ri._as ·
· ·.,._~_. ....
"' ~-·~··:~'-'"--iMagalhães.
Ge'rais".
''·Nos "t:ermos do'.ar.'L 49·, l.f'IClSC
XII. combinado cow § ,~ oo
Aprovei tq _a: _oportuni-dade pare a,..t.
22S, da Cdnsti tuicào fe-...
PORTARIA N~ 26~.
renovar
a
v·ossa
Exce
1
ênc-i
e
-dera
l . tenho e honra~ oe ~ subroe=DE 28 DE DEZEMBRO_ DE _1989
pro~:ésio·s · d_e elevada est1ma e-ter "à-at:Jrec'iação do- CongreSso
consJderaç?,o .
..;;. Ll.Hs ·R'ob-e'rto. Nac1on-a-1-. aCbmpanhaao ae e.xpoO Min;stro de Estado da~ Co·?onte, Mlnistro..:Ch€fe do G;aoi- sição de motivos ao Senhor._. M1municações. usanac
das
atri~
nete
C;
vi
1.
n1s:rc oe Es~adc da5 Comunica~
bui ções
que. 1 heconferem
o
-ç6es,
o
a~o cons1:ante do De-_
art. 1-"' do Decreto n":70.568.
creto h~ 98.482. de 7
de
oede
18
de
maic ·oe 1972. e c
zémbro
cre19B~r: .. publicado
'QEG_LARAÇÃO
ar;:.
32
do
Reaulamento
dos
nc Diário Oficial da União
do
se~viços
de -Rª-dlodifuSão. com
.1":1
de -··aezemoro- de 1989,
a redação dada pelo Decre~o n~
Radiõ Tr-a-nSl'nfneral Ltda .•..co·m- die
que
_"
rerray_a_
por
i
O
(dez)
a
rios,
88.067,
de _26-- _de janeiro _de s-eoe ne~s tâ cidade de
Lamba r i •a
parti-r
oe·---1-"
de março 'de
1983 •. e t.endo __-em vista
o
QUe MG,
ü1s.c.r.i ta
no CGC/MF sob o
concessão· ·oe
Ráa10
consta
do
Processo
MC
n~
n"- 20.. 007. 308/00"01 -715 •.. repre-' 19'89._ -a
. Cas·s i n'o · oe
R 1 c Grande L.-~a~. ,
29000.004263]89
{Edltal
n~
sentaoa
porseu.
o i retero_Utorgada
"ãtr-avés
do
Oecre_Lo
Gerente. Eugênio carne 'i r o
Ro-56/89). resolv~:
n~ 83.'082-. de :Z-4 de janeiro_"'d€
dr 1 gues ~bras, l e 1 r o,
casadb-;
· i-979-; para expl or·ar. na. ci-dade
professor,
portadortia
_CI
RG
~
_
outo~gar
perm1ssão
à
do
Rio
Grande. Esta-de. do Ric
M/1.46'1.623.
e
ÇPF de n.~<.
Radto Transm1neral Ltda .. para n.~<.
Grand.e do Sul. sem--çire~;:o
de
explorar.
pelo
prazo .. de
1Q, '3'46. 127. 776~20, -- reSidente nesserviCO Oe r_a:(dez) anos, sem d1reito de ex- ta:-· 'c;-!dade çlec1a.ra:. sob as pe- exclusivtdaoe,
diodlfusão
-sonora
ém
nnda
cl US i V-i da de, Ser v { ÇO de ra.d i o- nas da 1 e i e, para os-- oevidos_- méd1a''.
·
..
difusão sonora
em
'f'reqüenc1a
fins
de _dir~ito,,e,_-~pecial
Bras f"li-a,
2 O de- deZe'm~:~r-0: de
modulada._ na cioade de Lamoa- mente parp_ fazer prova junte à
··- --~----:ComisSão
de Ciência. Tecnolo- 1989. - .José Sarney:
ri. Estado de_Minas _Geh3rs:
Q:ía e_ COtn!.!ni_cação _da,_ Câmara
I I - a perm1 ssãc ora outo,..ga-~_ Feoeral, _ que na·o ·exerce _e não
da reger-se-a pelo Cód1g0 Bra- --~~ercer_á -o ·monopólio
e;m- seu
sileiro
de ·re1ecomuniçaçõ_es,_ raj'no -de_ atividaêie.~
Declara,
le1s subseqüente~. _ regulamen-~. ainda. que não _i_nfringe e
não
tos
e
obr1gações
assumidas.; 1nf"ring1rá- o_§ 5l< do. art. 22"0
EXC:el ent í ss i mo
Senhor Prl=s.lpela outorgada _em sua
pr·opos- da cé:ms·tit_!,J_,_ção F_eOer8)_.:
derit.e da República-,
ta;
Porser
verdade,
Tenho
a
honra _d_e submeter- ~
III
-esta permissão som~nte pr~sente.
elevada cons, deraçáo- de-- Vo"sSã.
prodUZ1_rá efe1tos legais
após
2~ - de
Lambari,
agosto -de Exceléncie- c processá de re-nodeli beraçâo
dp
Congresso Na.--.
d~ -. out,orga.
requer-i Çla
1 !lSO.
Eugênio
Carneiro vação
c1onal, na for~ma d_o art.
223,
Rad1o
Cass1n6. de_ R1o
Rodrigues, p/Rádio Tra.nSmine- pela
§ ~ .... da Constituição;
Grande . i,. tda. ·•
exe-cutan_-~fe-- do
ral Ltda.
.serviço de r.adf.od.i. f\,JS:ã'a_ So"n.ora
IV
esta portaria entra em
em onda médla,
.n-a
cidade-· oe.
v1gor
'(À Comissão de Educação.)
na
data
de
sua
4.

·_a:·

4
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Rio
Grande.
Est.ado
Grande _do Sul .

do

Rio

cto
§
3-l::.
do
Constitui Çãc -.

ôrQão~

art. "'•223.

_l_'iovembro de 1990
da

Ãrt. 3ll. Este decreto ~ntra· em
vigor
na
data
de
sua
publicação.

2. Os
competent9s deste mini st.e~ i_q
m,a.ni.f_estaram-se
sobre
o pedido. achando-o regularment.e instruido, .obe_decidos
oS _requisitos _legai_s
e
técn)cos atinentes ao procedimento renovatório.

Brasília
7
de
dezembro de
1989. 168~ da Independência
e
101-'- da Repúbl1ca. - ~OSE SARNEY
António
Carlos
Magalhães.

3. Diante do exposto, tenho a
ho-nra de submeter_ a V.ossa
Excelência
o
anexo. projeto de
decreto
consubstanciando
a
medida.

AVISO N~

"20--de t:l_ezeinbr-6 de·

A

Sua Excelêhcia o Senhor DepUt~do Lu 1'z Henr-=i q_u~

D.D.. ?r.lmeiro·secretário oe Câ-

Renovo
a Vossa ~ xce 1 énci a
meus ~rotestos do m~1s profu~
ao
respe1to.- Antônio Carlos
Magalhães.

mara·

dos~

Bras í

1

radiodlfusãO
sonóra
em
freqüência_modulada, objeto da
Portar la n? 131, de 15
d~
agosto de 1989, do Minlstro ~das.
Comun i caç6e.s:.
·
Art. 2.s:;. Este d-ecreto 1 e_gi s.J atlvo entre err. vig_or na data de
sua publ1cação.
MENSAGEM Ns. 470,

DE 198-9

Excelentissimos Senhores Membt"'ds d'? C:q~g_r_es's?_ N_9ci ena 1 ;

1 .018-SA.P

8:--asília,
1989 -

4. Esclareço que o ato _de renovação .somente Yi.rã a
produzir
seus
efeitos legai~_após
d~l iberação do .congresso
Na.cl ona 1,
na _forma_ do § 3-;._, do
art. 223, da Constituiç@o.

7553

beputad_os ·

i a-DF'

ExCelentjss1mo Senhor Primeiro Se.cretáriO:·

No"s· termos óo- art. 49, 1 nc1 se
Xl I , coinb i nado
com ·g
•, ~ _çio
art.
223. da ConstftuiCãci Feder·a 1, tenho a hon~.. a dé · submete~ . à apr_eci açã_o do }:ongresso
Nac1 ona_l _.
acompanhado
de
expos_)_Çã_o oe motivos do Senhor
Minist-ro . de·
Est·a-do
das
COn:ltJn1 caÇ:ôes.
o ~a to Córistarit.e
da Por'ta~1a n:"- 131. de.
15. ae
agosto_
de_ 19t!"s·. · Publ íCa'do
no Diário Ofjcial _m:: _União .do
dlZ:
16 ae agosto de 1"989, que
"outorga
permissão
ê - Rá-dio
Saudades FM Ltda .. pa~a explor~r. pele prazo
de
10 _ (d_e_z)
anos.
sem _d1reito de e:x:clusi.·vldãde. servico de
radiodlfusão so_nora em· fr-eqüênci a moduiaoa, ne cidaae de_ Matão.
E.s~ado de São Paulo''.

Tenho---a-·nanra de ·encaminhar a
essa secretaria a mensagem
de
EXcelen.1íSSimo
S€hho'i-- Presidente .da RepúbliCa.- acompanhaaa
de expos1ção de motivos do
Renova a concessão outorgada à Rádio Cassino de Rio· Senhor W.1n1stro ae Estado das
Comu~icações,
qua1 submete
Grande Ltda., para explorar à.aprec1ação do naCongresso
Naserviço de radiodifusao so- Clonai
Bras_111 a.
30
de
<fgosto
·cc-tis"ta·nte do Dede
nora em onda média, na ci- creto n-'- c"atC
·, 989. -=-- \Jose· Sarney.
98.482,
de7
de
dedade de Rio Grande,
Estado
zembro
de
1989.
que
"r-enova
do Rio Grande do Sul.
por 10 (dez) anos. a partir _de
EXPOSIÇÃO
DE
MOTIVOS Ns. 1.1.0o _Presidente da Repúb H ca, 1" de março de 1989. a conce-s- ·GM. de 15 DE AGOSTC DE 1989.
DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO
usanoo das atr1bu1ções que lhe
são .d·a·Rádlo· -caSsi'rio- de
Rio
DAS COMUNICAÇÕES.
contere c art
84, 1 1;.em !V,_oa
Gr:-anõe
L_tda .. o'ttcrrgada.,ztraConstitu,ção
e nos tarmos
ves
_do
Decr_e~_o
n
__
,S3.08
.....
,
de
00
Excelentíss-imo
Senhor '?resJar·t . 6~. , tem I . do De_cr-eto- n~ • 24 ·- de -J a':'": c 1 r o
de· 1 9'78. par.s
oe~te aa RepUblica:
88.066._ ___de_ 26
de
iatfe-rr=o
de exp1o .... ar.
na
c-,Oade .de
R1o
1983.
e
·tenao· em--Vista c que
Grande.
Estaoc _ao Rio G~anae
conformi.dade
com
as
cons;:a
do
Processo
-n' do S_u1._sem d1re1t0 ae exclu- _Oe __
atribu.içôes_lega'!s ·e
reQUJa29102.001349/88. dãcreta:
siv::_dade,
serv1ço de.r:-adiodlfusao sonora em onda medla".
mentar-~s.
_çomet1das . a
este
m1n1ster1o,
,_,-oeternnoei
a
Art. 1 .li; Fica. de accir·db com c
·.:Aprovei
to
·a
opo-rtunidade
para
pub11caçã:o
d,o
Edital
n-"
art~33, ·§
3.c.
d_a
Le_l
n-'
V:ossa
E:~!Cce 1ênc 1 a
227/88.
com
v1stas
· ~
4.117:
de
27
o~
agosto
de renovar ·a
pr~estos
de elevada estim~ e
1 mpl antaç;ã_o "de uma estação de
1962, renova-da
por
1 O _lctez)
consideração;··
.-Mauricio
radiodifusão
sonora
em
anos.
a oart 1 r de 1 ~_de março
freqüência. modu1aQa. r:Ja ctdaQe
de 1989. a_ conc~ssão. da
Rád 1 o Vasconcelos, Mlnis~ro-Chefe de
Gabinete Civil, 1_nterino.
oe Matão. Estado de São P~u1o.
cassino
de
Rio- ~-r-ªnde_t,..tda.,
outorgada através
ao _ Dl';lc:ret.o
- ·
n-'- 83.082,_de 24 de_janeiro de
{A Comissão de ~ducaçâo.}
2. No prazo est.abelecido_pela
1979, para explorar, ne: cidade
-.:lei,
acorreram
as
seguintes
de Rio Grande. Estado do R1o
PROUETO OE DECRETO LEGISLATIVO entidades:
Grande do SJ,Jl, sem direito
i::Je __ ----.~~t~_Q~4, DE_1990 __
saudades
FM ~tda.,
Rádlo
exclusividade,
Serviço de
Leste
Metropol1tana
Rádio.
(NQ 250/90, na Cámara
di od1 fusão _sonora
em
onda- L tda.,
- dos Deputados) _
m~dia.
DECRETO N.s:;., 98.482.
OE 7_ DE DEZEMBRO DE 1989

4

ra--

Parágrafo
ún1cc.
A execu~ão
do. serviçç .de,.. radlod,lf]..lsao,
CUJa
outorga
e _renovao_~ por
este decreto, reger-se-á
Pelo
Código.Brasilelr.o_de Telecomunicações, leis subseqüentes
e
seus regulamentos e, .comul~tl
vamente. pelas cláusulas aprovadas
através
do
De_creto ns.
88.066. de 26
de
janeiro- de
1983. às quais a entidade aderiu previamente.

~rova
o ato que outorga
·permissão à Rãdio Saudades
FM Ltda. para explorar serViço de radiodifusão sonora
em f reqüénc i a modu 1ada , na-

cidade de Matâo, Estado

de

São Paulo.

õ

C~ngresso Nacional

decreta:

Rádio
Ltda.,

Notícias

Bras i lei_ras

Ma tê o Rad_i o di fusão L tda ..

I

Rádio .Verde~
L tda .•

Campos de Matão

SSC
c·s·rsn~me·
·Comunicação Ltda .•

--

Stéreo

de

Art.
1ll.
Fica aprovado o atoque outorga permissão à
Rádio -Kiss Tel.ecomunicações Limitada
saudadeS
FM Ltda. para exploe. Fv. Energia de Mat~o Lt_da.
Art. 2ll. A Concessão ora __ rl:!no- -- rar, pelo prazo de
dez
anos,
vada somente produzirá ef_eiios
na
cldãde de Matão, Estado de
·3.
Submetido o assunto ao e1 ega is
após
del i b~ração . ,ç:lo
São Pau 1 o. sem di rei" to de
ex-- -- xame ·-dos
órgãos -cOmPetentes
Congresso Nacional,
na
for·ma
cluS'ividãde-.
serviÇo
de~ 'deste
ministérlo,·
as
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conclusões foram no sentioo de
aue sob os aspectos técn1co·e
jurídico, as entldades prbp6-

nentes

satisfizeram

~

às

exigénc\as do edital~e aos requlsi tos da 1egi_slaçã0 esõecí-

flca de radio_di fusão, ex.ceto_.z
SSC
Si.Stema
Stéreo de

Comum cação L tda. , e FM

Ener-

Qla de Matâo Ltda.
os

motivos

de

desclasslficação oa sSc- SiStema

Stéreo

qi;

·camun·i caçãõ

L~da., foram os _de haver
deixado
ae
apresentar
a
documentação completa, faltando as certidOes_ dos Ca_rtó_rio_s

Dlstribuidores C_riminal

Protestos

calS

de

xerça
mesmo

ou

e -de

de T1tLr1os,. dos lo-

residéncias

nos

Ultimas
5. (c·;nco·)- anQs. bem
ass 1m das 1 oca 1_1 dades onde
e_.:.

haja exe'rcido,
no
períooo,
atividades

económi c_?.s,
em nome do

corno administrador

d1rigente _Ernesto
das Candeias. conforme prev1stc
no
subitem
4.2
naS
·cond 1 ções do ed i_ t.a 1 ..
Quanto
à Ftv, Ene-rg'l-a de Matão
a i rreflu 1 ar i da de cons-ti tu<
na
entrega ae sua proposta fora do
prazo
previsto
no ed•tal.
L 'tda. ,

Ass 1m.
das er:t idades q_ue
se apresentaram, so- for~am conSldera_das
forma 1 mente habi 1 i tadas as empresas· Rádio Saudzdes
FM Ltda., Rádio LeSée Metropolltana
Ltaa.,
Rádio
Noticia_s
Brasile_iras
Ltoa.,
Matão·
Radlodi.fusã:o
Ltda ..
Râdi o
vef-.·des
Campos de Ma tão
L tda. . ~- ::' ss. Te 1 ecomun 1 cações
Lim<tada.

s_erviç-os-

de Radiodifusão,

com

dade
de
Paulo.

~ 8 ~g~r;ã-o d~ad~ 6 Re~~ ~~~~~;~ ~:
1983, e· tendo

~rn

vista
o
que
Processo
MC
ns:.
2'9000.0057,12788
(Edital
ns
227_/88), resolve:
co~sta

serViço ..--- FreqOência Moduiada;

-

Esta permissão somente
prOdUz4-rá efeitos lega is
após
deli beraçâo
do
Congresso Naciotial,-·-na forma do art.
223.
_§ tercei ró,- da Corrsti tu i ção.

Matão.;.SP;

3_. cana 1

2_15

(90,9 Mhz);

Claspe- C;

5.
Capital ·mínimo
100 (cem)_ MVR;

6.

kofár'ld~Oe

·n i mi

SUBCHE_FIA PARA ASSUNTO$_
PARLAMENTARES SAP
Re-fer_êr;_c:_ i a.:-

EM n~ 110.~~-d-e 15 oe agosto de
~
-

1 989

or_i gern :.
o

MIN!STÉR!O DAS COMUNICAÇÕES

2: Cecal

--4.

Mag~lhães.

4.

EStado- de S~o

Matão,

0 0
_ _ : : __

Il _- A_ permissão ora outorgãda re·ger-se-á peio .Código Bras_i lei ro
de. Te 1 e comum caçB_e_s,
leis subSeqüentes,
regulamentos __ e
obr __i Qaç6es
assumi das
p~la____ outorgada
em
sua
proposta.

IY
Esta portaria e~tra em
data
de
- sua
\Crgor
na
_António Carlos
publl cação.

30

o
Ministro
de
EStado
das
Comunicaç6es, ter)dO -~m vist_a o
disposto nQ art-. 1~ do Decreto
n.a. 7 o. 568 ,---de -i 8
def ma i o
de
1972,
e de acordo com as norma$ estabelecidas. no
Regulamento
dos
·serviço-s -_çte.
Rad i od i fus_ão em V'i gor,
torna
públ1co
que, trari.scorrtdos _..45
(quarenta e cinco) dias,
contados
Oo
dia
segUinte ao da
pub1icacão
deste
edital
riO Diário
Oficial da
Uniãa,
estará receOen'ão pelo prazo de
15
(quinze)
dias.~· prop-ostas
para_ a execução ' e
exproração
de serviço de rad'iodif_usãô so.nora. -com::as car·acte-risticas e
condfçõ_es que se seguem:

do...

outorgar
perm1ssãc
à
Rãa1o Saudades FM Ltda.,
para
exr::n ora_ r. pe1 o_ prazo de · 1 o
(dez) anos, sem Clreito-de_exCl us i vj_Oade,
serviço
-de
rad i Oâi fusão
_ sonora
em
freqüêncía"m9dul8da, _na cidaqe
de Ma tão, Es_tado d~? são Pau 1 o.

!II

Sexta~feira

taa_o,

-

·e~'igido

tunc1oname~to

.. · -- ----

As- demais_ condições dest.e e·çr;·t:a 1 fazem pa_rt:_~_ do
p_rocesso
que
1 he
deu
· o r 1 g_eme
en.co.ntr_am-se à
dispos•çã
dos
intere_ssá.oo_s
_na_'Diretórfa Regi ona_l
do
DenieJ .. --_- e_m
Sâo
F':'aU l_o--:.S.l?";
S.!_tl,.lada__ n_a _Rua Có"sta. 55 -- Conso_h:,.ç:::ã_i5', _on_c;l.e s.~u's
representar.tes
l e_ga_'i s deverão
_entregar· suas· propostas. --

·Assunto: Nessas cond1çôes~ à vista
Brasil-ia_:OF.
8
de <;1_g_osto -de
-Porta~ ta
n 2 131, de 15 de a1988.
-AntOniO'Carlos
das entidades que se nabilita1989·.· que
"outo!"'ga
ram
(quadro anexo) ã- execução gosto de
Magalhães.
do serviço obJeto- do
edital, ·pe~rmi ssão· à· Rádio, Saudades FM
tenho
a honra de encaminhar o Ltda ..
para
exp1orar:
pelo
À CoiniSSâ"b-de Ciê.ticia e
de- 1 o
(dez) anos, sem
assunto à elevade cons1dera~ão prazo
1 og i a. ·
:~tomUni cai;:ão
de
Vossa
Excelência, encare- :~ireitc de exc1us1vidade. serIr'f"órmá ti ça ·-·- .
"
_
cendo se d1gne
de
enviar- ao ~iço·de rãdiodifusão sunora em
ConQresso
Nac1onal
a
anexa freoüéncia modulada, na cidade
Cãma'ra ·pos .Qet:rut_ac_los.
portaria de perm1ssão .. o ato de
Matão.
Est.ado
de
São
de outorga somente ·virá- -ã pro- ·Pau 1 c"
·~srasflia/Df.
duzir seus efeitos legais após
deliberação
dp
Congresso Na.Theodorç
çl emente Mar i schen,
C1 ena 1, na forma do
p_ai'·âgrafo
bras1leiro, ·casado-.-comerc'la'h3~.
do
-art.
223,
da DOU do. dia
16
de
agos~o de
t.e. __ resi_denté --e qo!TI-fCi_lia·dç:f_.na
Constituição.
Av.
XV
de--_____Npvembrq,_
3'69];.
- 1989,.
-Matão/SP.
identldade
n
Renovo
a Vossa EXcelência Documentos:
3.673.434-SSP/SP
e
CPF
·ri-'meus protestos do m~i~ profun034. 09I. õOB-?:o,
na
gua 1 idade
do
respe1to. --Anton1o Carlos
Mer'ISã'gem;
de SÓC1o-gerente da Radiosa~
Magalhães.
dades
FM L:tda. -, pleiteante ·da
2
ErJ. supra;
permossão_outor~adà atravéS da
Portaria
MC
n
131·. de 15-B_89, pub1.icada no DOU de _1_6-83
~êXt_~ dã _portãr i a;
Publicado no o6 de 1_6_-8-BS.
89_, objeto dt; Mênsagem n.k: 470,
4
Pfocesso; e
de 30-8-~9:. declara~q'ue~
PORTARIA N~ 131,
DE 15 DE AGOSTO-DE 198S
5
Av_iso.
"A sociedade
seus· C9tistas
não infrtngem
o
disposto
no
O
M1nistro. de
Estado
das
EDITAL N.>. ~27/88-GM_
§5" , do art. 2200Qª_Cohs~itl:Ji
Com~ni~ações,
usando
das
ção Federa·1 . "
a t n bu 1 Íoes que 1 he conferem o
_Receb Lmênto de prbpos tas para
art.
·1
do Decr-eto n,Ç, 70.568, - a
execução
~~?<P1 oração
de
_Matão/SP,
20
de:-: ...;p.b_ril
de
18
de
maio
de 1972, e o -serViço-de _radiodifuSão sonora
1990.
· - TheodoroCleméhte
de
art.
32
do Regulamento dos em freqüéncia modulada, n~ _ci- . MarfSchen; Sõcio-G~re~te.
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PROJETo- OE

DECRETO

LEGISLATIVO

N!:l 105, OE 1990

(NQ 252/90, na Câmara

dos Deputados)
Aprova
o
ato que renova
por dez anos, a part; r de 7

J:xcelência

o

processo

7555
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LAUDO DE ENSAIO DE

de

renovação de outorga reque-r i dé.

pela
Rádio
Jornal
do
Povo
Ltda., e~eCL:Jtan!e
do
serv1ço
de
rad1od1fusao
sonora
em
freqOênc·ia. mQâulada, na ciCia_de
de
L1meira,
Estado
de· São
Paulo.

2. Os ór~ãos compet_entes desde
outubro
de
1987~
a te m1nister1o manifestaram-se
permissão outorgada à Radio sobr_e
o- ped1do,_ achando-o reJornal
-do
Povo
Ltda.
gularmente instruído e
obedeatravés
da
Portar i a
né: c i. dos
os
requisitos- 1 ega 1 s e
1_.039, qe 30 de setembro de tecn1cos a1:1ner:tes ao procedi1977, para explorar, na ci--me-nta renovator1o .. o ·_-que me
dade
de Limeira, Estado de
levou a deferir o reque:ido.
São
Paulo,
serviço
Oe
radiodifusão
sonora
em
3 ·
A
este
pr'opósi to,
freqücia modUlada.
esclareço--que, e_m
virtude
do
disposto no art. 223. § 3~. da
O Congresso Nacional decret.a:
Constituiçâo, -oa.t.o
réhovatóriosomente v1rá a proArt.
,&. Fica aprovado ç a.to dUZlr seus efeitos lega1s após
que renove
por
dez
anos.
a del.loeração do Congresso,- a
part1r
de
7
de
outubro
d~ quem_ _encareço Vossa ExcelénciQ
1~87. a permi ss~9 outo.rgada. z. se díQhe de encaminhar a anexa
Radio
Jornal_
do
PovO Lt.da.,
PO!"'taria.
através da Portar i a -n~
1 • 039,
Renovo
a
Vossa·
E:xce 1 ênc1 a
de
30
de
setembro
de 1977, meus-protestos do ·mais profunpara explorar,
na
cidade
de
do
respeito. ~ António Carlos
L1melra.
Estado çle_S~o .. ~a,ulo,
M,aga 1 hães .
serv1 ço de rad1 odJ f~us§.o __ s_õnora
em
freqüénc1a modulada, a que
se refere ~ Portaria
n~
1e2.
de
1 5 oe se_t_embro de 1 989, Çlo
Ml n1 strc -das Comuni_cações .·
·

_TRANSMISSOR DE FM

1 ,.;. I nt~r~s"Sado
a) nome:
Ltda.

Rádio Jorna 1 do ~_ovo

b) endereço:
Praça
Ba_rros, 280- 13480

Toledo

Limeir~

SP.
c) nome e 1 o-ca 1 da em1 ssoq:t a
que se ~estina c
transmls~or:
Rádio
Uorna i
Limeira-SP.

do Povo l t'da.

2 - Ensaio

a)

motivo:

reDovação

de ou-

torg~

-b) endereço comoleto onOe fo~
re_a 1 1zado: v 1 a Annangõera. Km146 . Ba, rr·c
aos-O P 1 r~s
L 1me1 ra-SF.
c) data em que foi

realizadO:

a-3-88.
_3- Fabricante
a)

o·r

nome:

Co11,ns Radie Co.

endereÇO: USk
Estaoq_ das
4
Função do--ir.:insmi ssor-=.
usandO
_ da_s
a1~ibuiç6es
oue lhe confere o
· P-r i nc i ~ia 1
a:-t. 1~, d_o Deicret.'=l n.s;:_ 70.56"8-,
Çl_e.
18
de- maio de 1972, e-n-os
MENSAGEM. N"' 632. .. DE J 959
s - Mediçôe_s
-termo"s dO s;:-t. 6.t., item_ I I . _çl_o
n"'"
88.066,
de 2"6 -d-e
Excé l_ent. i ss_i mos Senhores Mem- oe-creto
-·ver
!<;?1 has aneXas
J_aoJ~ i r o de _1983.
e _ terioã
err.
bro~ de co_ngresso Na c, anã 1
·vi s-tà B ·aue- cons-ta do P;--oceSso
S ·-· Informações Específicas
n~·
-~9100.000951/~7,
Nos termos ·~o art. 49, inciso ,MC
para Estereofonia
XIl. comb1nado
com
o
§~
de resolve:
art.
223. da CónStituiçáo Fe-_6. i - G.er'ador- de- estéreo
deral, tenho Q honra de subme~
I
- Renovar. de aco:-do com o
ter
à apreclaçâo do congresso art ... _ 33., .§. _ 3~.... c:!G ;...e;
n.Q.
a) -fal;lr 1 cante:
WT.f< -- TE:!Teco--_
Nac1ona1,
acompanhado
de 4."117,
de
27
de
agosto
de municações Ltda.
expo_sl ção de mot 1 vos do Senh"ôr 196.2, por:1Q _,(dez)
anos. -a
Ministro de Estado das Comuni- parti r -de
7
de
outubro
q~
b) modelo: SI-GS-80
cações.
o
ato -COnstante ·da 1 ~87 •. a permissão outorgada· a
Portaria n"' 162, de 15_ dê
se- Radio __ !.LOs na l
do
F'O-vo L tda.
6.1 .1 - Med1ções
tembro
de
1989":- -pUbll c-ada a.través dã. Portar i a---n.._
1 . 039:
no Diário Oficial da União
d~ de __30_
de
s_!'ltemoro
197_7,
Ver fOi h~S-' a~~exas
dia
3 oe outubro de 1989, -·que para e_:X)::lorar,
na
cidade
de
"renova por 1 O {dez J _anos,
a Llmeira,
Estadq_de_ São Paulo,
7
Informações Específicas
part 1 r
ae
7
de
outubr-o
d_e_ serv1 ço __de radl od1 fu__são sonora para Canais Secundários
1 ~87. a permissão outor_gao_a
à em freqQénci_a mo_dul ada.
Rad1o
Jornal
do
Povo Ltda ..
de
canç:~l
7.i
Gera_dor_
através da Portaria n~
_i .0~9.
I l --=- lf:_ execução do serviço· ·d~ secundário
de
30
de __ setembro -d€:-197-7,
·outorga
e
para -explorar,
na
c1~ade
de r?."di od i fusão, cuja
Não ut i 1 ;_za
renovada
por
esta
portar1a,
Llme1ra.
Estado de Sã_o Paulo,
reger-se-á pe_lo Código
Brasiserviço de radlodifusão sonora
8
Observações Visuais
lei ro
de
_Te-1 ecomun 1 cações.
em _freqüêêncla modulada".
leis
subseqüentes
e
seus
6.
- P-1 a c~ d_e 1_da8t_J f 1 cação
Bras í 1 i a,
6
de_ oütUbro
de regul~me:'tos,
1989. - ~osé sarneY.
a) nome
do
fabrica~t~: ColI Ir..-..- À. pet-rTifssão ora renova- Trns
Radio co·:
---da somente
~reduzirá
efeitos
MOTIVOS
N~
DE
EX?OSICÁO
le-g.;~is
ap6s
del
íberaçâo
do
1 55/89-GM, DE 3 DE OUTUBRO OE
b) modelo: R31D-2
Aa
forma
SENHOR MINISTRO PE CongresSO Nacional,
1989,
DO
do
§
3~.
do
art.
223,
da
ESTADO DAS COMUNICAÇÔES ...
-c)
sérí.e: 200
Constituição.
-~ --Excelentisismo
Senhor PresidJ potência nomina1: 2.5Kw
IV
..;;;
Esta portaria entra em
aente da Repúb l i ca:
·vigor
na
data
de
sua
8. 2
Medi dores
do es_:t,ági o
publ i_cação.
Antôn;o Carlos
Tenho
a
honrç:~ __çle submeter à
f1nal de RF:
Magalhães.
elevada consideração de
vossa

Art. 2~ Este decrete 1egislat1vo entra em v1gor na data de
sua publlcação.
- _

Mln,stro
o
Comurii caÇões,

de

pe .
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con:t í nua
de
2031:
-

. -:--ger:a.-d_or de .áudio: HEATHKIT_b
modelo ----!G-1272 1
sêri-e
n
Qj 807; '- .
~ .
.

contínua

2031,

freqüencímetro:
SI.MPSON,
mOdelo 710_. série n.sl 056471;·

Wes-

medidOr
de irítensidade de
camPo: POTOMAC, model_o FIM-71,
sér:-_ie n.Q 263.

placa:
Wes"toq,.
mqdelo
escala de O_ a 1A;

bJ de

placa:

tensão

weston~ __

mode_lo

escala de o a 6Kv:
c)

de poténcia de s_aída:

de

ton, modelo 2031., escalas_ de O
120%
(diretaJ
.O ,a 12%
a
(refleti da)

Tomadas de amostra de

8.3
RF:

10--

DeClaração

na l~Hab i 11 tado

do

PrOfissio-

- ileC-1-arO- 's~-rem verdade i r as. todas as i nfor-maÇ6es
constante's
a) para rnonitor de modulação:
_deste . laudo, obtiçlas _med1a_n"te
sim
ensa•o por mim rea"1 izado, pes-:soalmente,
no
transmissor
a
b) para
medição
de que se- refere-. b prese h te· 1 àuf reqüénc.1 a : sim
do
consta de se is_ fo-1 háS_, ·t_o;- ·
das numeradas e rubr_l cadas CQm
8.4
- Existénç:jª çle_ d1_soos1- _ a___ ru__orica ae que faço use. --ti vos de segurança ao pessoal:
São
Paulo.
15
de_ março de
a) de descarga de cppaclto- 1988. -Pedro Humberto de Anres,
depo!S
de
des_l igada a
drade Lobo, CREA 2 -~ 92/D - DF.

Brasília,
26
de dezembro de
1988
-Roberto Blois MOntes
de
Souza, Diretor-Geral
do
Dentel

A
CórtliSSãq de Ciência e _Tecno.logia
co·mun i caçã-0 e rnfo"rmá t i ca -,

DECLARAÇÃO

_os_

"Peclaramos. para
devidos
fihs _que estâ em-is'SO_ril. n'5o fn'Fr-;rlge- as vedaçõe-s do art. 2.20
- §5"'- _da_ _C.Ons_t-, tu i ção.
__ _
Limeira,
_3.1
de" acosto de
1990_.
Orla':"d_ÇI U_csé 2:pvico.
('À Coirú' ssàô _de_ écUJç_aÇão.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~~NO 106, OE 1990

alta

tensa o.
si·m t resi stores
oe_ sangria ou b)eeders)

b) gablnete m~n:átjco _encer-_
rando o transmi_ssor, com .todas.

as parte_s expostas a-o. conta to
d_os operadores,____ , nter 1_1 gadas e
conectadas

a .massa:

s, m

(N~

·

11 -Parecer ConClusivo

gam

d J poss i b i 1 1 dad~s
CJ_e . se: rem
fel tos, externarnei"J.:t~? ... ,ajusi'es
dos
c1 r cu i tos_ cor,1 t(:!nsõ.es Sl!_per i ores a 350-, ypJ ts, c9m. todas
_as
portas
e
tampas
fechadas: s1m·
6.5
- Existência de dispositivos
de
_ proteção
do
transmissor:
a) dispositivos .de
proteção
da fonte de alta_ tensão_:_
sJin
( r e 1é
de
proteçãc cont-ra s_o-:.
bretensão)
b) proteçâo con"tra <:L fa_1 ta oe
vent•1acão
forçada
nas
vá 1 vu 1 aS : s.i m

9 - Observações
_
As
medições
for.am feitas
com o transmisSor 1 igad·o à anterna.
uma vez que a emissora
não
d•spunha
de
ca~ga
ar·nficial.
O
gerador
de estéreo usa
uma pré-ênfase de Sous.
Os instrumentos de medicão
uti 1 izados form_a_ os seguintês:
mon1tor
de
modulação
estéreo: QEI Co., modelO
691;
série 75;
anal1sador _d~ Oistorção:
Leader, modelo:J...OM-;70,
ser_ie
n-" 1120406;

•

Paul_o,

1_9813 _ -

çt_rade

_15

,_de
março de
Pedro Humberto de
An-

perml s_sões

a

Omega

Rádio DifuSão S/C Ltda. e a
KfS~ Tel~Ccmuriicações Ltda.

para explorarem,_ pelo'prazo

de de' anos, _sem direito de
exçlusividade, serviço de
radiodifusão

em

sonora

fr_eqOéncia mddulada, na c'i_Aruj ã,
_Estado de

1

-s-ãc

253/90, na Câmara

él.os Deputados )

Aprova os ates que outor-

P;ar-a o'S fTifs-- previstOs no inCiso I da POrtar:i_a ·r-.hnister:ial
f"'t.
91Ã·.
Oe s_·de setembro d~
1978. declaro que o
trans~fs~
ser
de freaUênc i a moçlu l a.da -~
que se- refere
este · 'íaudo
de
ensa 1 o. na d~ta em Qi,.!e foT reaJ ·, zado e tendi a a todas as
"'r10rmas
v,igerites
e
a
ele
a'Pl i.cáVe:i s·_ •• ,
1.

interruptores
ae_ segurança. em todas ~s_p-or;:as _e ta!!Jpas
de
acessq
a pa~tes de
transm1ssor_ onde existam
tensões
super i ores
a 35Ó vo 1 ts:
sim
·
c)
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dâde __ de

_Sâ9 Paulo.
.O

-

·

-Congesso Na c i ena 1 decreta:

2. t92.(g --: DF_.
-'·CRE.A:_ reColhido

Ar_t.
~ .._-F l.ca._m
a_prova:õc;s- osatas que outorg-err. o~r)"~"!!SSões _a
Omega
RãdlO D•fusâc S/C .Lt.c;I.GI.
nQ- 635.~84 e
a
Ki.ss
Telecomunicações:
L toa.
pare
expTórarem,
peTa
prazo oe ae~ anos, sem _direi te
MC --.DE-NTE L
de
exc1usi.vidade,
sery_i_ço de
. radioç!tfus_.ão , .. " SOf!q_~e
.em
Processo n"' 291-QO/_o·o_d961/87
freqUencfa mQd~,JLada, n_a_ Cldade
de· Arüfã,- EstadO âé São Pa(.lio.
a qUe se refe_rem as _PQrInte_r:ess_a_d.a:
RáQi o
Jqrna 1 do atas
t.ar' tas r .....s _1 01 e -ro4 •. de. 9
de_
Povq· L ~oa.
março--de f990." do M1n1str.à da5_
Çómur~~êa-ç6~s.
. ·
_
·- ..
Se.n-ho/- Secr€-tá~ i=o~G€r a..l ....

1,..-obo,

_.,. 11

AR"f 11

CREA

12
Confór>me· ,- Guia
(anexo)'
-

.Asswntc:.
T_rata
o
presente
proc~sso_ do pedldo de
renovzção .da outorga formulada pela
Rãd i o Jorna 1
do
Povp L tda.. _,
executante
do
serv1cc de radiodifusão
~onorã
em
freqüéncia modl..,J_lada, na cidade
de
Limeira,
E.stado
de
São
Paulo,
Estudo
Sintético: A secão de
r" adi Odi fUSâ_o da di reter i à
r e~
gional des~e departamento emitiu. nos termos do art . -s-"
do
Decreto:_ n.Q 88._066/83, o Pareçer n~_21.1/88, ratificado pela
Divisão
de Radio_difus~o, conc_l u_i ndQ
que
o
processo
encontra-se_
devidamente
instruído.
Conclusão: Pelo encaminhamento dos autos _à cons 1 ,de ração do
Exm~ Senhor M1n1stro de Estado
daS CoiTiun·; caç5es.

Art
2-.z E:Sté dec_reto Je_gisle--t;rvo entra_ em vigor tia data de
-sua publjcaçãc.
MENSAGEM_N-" '1.7_7,

DE

1990

Excel_entissi.mos_ Senhores ME;;:JTIbro~ do COngresso N_ac1 ena 1:
Nos termos _do c:~rt. 49. -incise
X I I , comb ~.ria,dc conlO - §
i ~
Çlc
art. 223 da 'COnStituição Federal, tenho a honra de submeter
à apreciação d.o Congr:esso __ _N_acional, aCOmpanhado de exposição
de
motivos c;lo Senho~ Ministro de Estado das _Comunicações, _ os
ato$ _constantes~.Oa~
Portarias n>:.s 101 ~ 104, de
9
de
março -o e_ 1990, pub 1 i cados
no Diár1o Ol.ic'ial da União, de
dia
13
oe março ôe 1990 1 que
"outorgam permissão, o primeiro.
Omega Rádi.o Di fusão _;,/C
Ltda., e o .segundo _à- Ki_ss·
Te--

ª
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4.
Assim,
das entidades que
1ecomuni't:ações
.Ltda.,
ambas
para exp 1_orar, pelo· prazo
de se apreseúiti:ír'ãm, só ·foram CÇ~n
forma1mente hab-i 1 i10
(déz)·anos, sem direito de si-deradas
exclus1vidade, serv1ç:o- de
r·a:.- tadaS _as êffiPre_sa:s ERI - . _ Emisd 1 od 1 fusão
,
sonora
em sora _ Ràáio~~ Informação·Ltda.;
Jocam
de
Comun i caçá o
freoüéncl a m9du 1 ~0<;~._._ na· ·c~-1 da de RErde
R-âd'io- SP
-Um Ltda.:
de
Aruj á. , Estado.
de. São Ltãa-.;
CCA ~·Brilho FM Stéreq· Ltda.;
Paulo".
·
Ypê Rádio e Tele!yisão Ltda.;
de Sistema Cumbica de Radiodifusão
L tdci-. ,;_ SaR - Sistema Bra--:
1 g~g~; ~i ~se-· ~~rn~~. março
sí1e-iro de Rád1o Ltda.;
Rádio
Sql
.Oe
Arvj-á Ltda.; 'RádiQ G1o.:...
EXPOSIÇÃO DE . MOTIVOS N~ 165,
Ltd_a.; _Rádio_
DE 12 DE MARÇO
OE
1990,
DO bode São:P-ai.,JlO
U:.da.;. Rá_dió ExPansãoSENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS Paranda
Lt'da:;-Estr-lo -·'RádiO
TeleCOMUNICAÇÕES.
víS~ão -·ttda.·:- Kiss T-e·lecomuni-·
Exce 1 ent i ss imo . Senhor Pres·i- qçõe:s_ L1m~i tadã; ~-~di o
~tlãn
dente da .R.epú_l.bi ça_..
·
· t1ca d~ Santos Ltda.; Empreenaimentos.de- Radiodifusão Ant60e ·con-f':'or·nridade com as atrj- nio- Cêlf'lÔS--rv1ehdonça· S/C'Ltda.;
buiç6es l.ege1s e
reguJamentà- F<:'ãC:fio-~;~r~sil
de
S'áo
Paulo
res
comet1das e este m·ini_sté- Ltda. ;- Empresa de Radiodifus_ãc
rio, determ-Ine, __ a -~_puS-fl_cação VOZ da L'it;i~rdade L toa.:
omega
do Edi ta 1 n.>~. 65/89_, com v i stas Rádio Di fusão S/C L td_a. ; L & C
à lmplan_taç.:::;.o oe uma_:__§!S<_façã_ó - Râd'iO EmiSsora-s Ltda:; -· $ís-:de
_ra_d_Loçl17~sãq_,
sonor_a
em tema Independente de Comunica-

e

~~eoüt~éj t .m.oo~"~-~~~-~-·T)a d~j_d~g~ f~~ e~}1!~ô_;b~q~~~r-~~~~ <~~~~i o
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10 (dez) anos~ sem direit_q_ de
exclusividade,
_s_erv_'\Ço de radiodifusão
sonora
em
freqüência modulada, na cídade
de. Arujá, Estado· de São ~<?~lo":
I I - e permi s·são ora O_uto'rgada reger-se-á pelo Códiço Era..;
sile~ro
de Telecomunicações.
leis subseqOent~s.
regulamer.~
tos
e obr ;·ga-ÇôéS -- assumi das
pela outorgada em sua
propos-

ta;

-·

~!
- este permissão somente
produz i r_á efe.i tos lega is apôs
deliberação do
congress_o Naci anal, n'a forma do art. 223 §
3A: da Constituição.

t-v
eSta portaria entra em
vigor
ne
da't_a
de
sua
putlll cação.- Antônio
Car1os
Magalhães.
PORIARIA-~-n~

104.

út 9.0E MARÇG DE _1990

e

O Ministro de Estado da~ ComUnicações, usáfldo
da:;.
atri5~---N~ssaS.CÇ>Qçljçõe~, e.-vista. outções Que
lhe
confere~
o
:2 ._' Nç. prazo ·_e-stabe.l_ec,_dQ. P_F!1a das ent i daoes que __ se habtl i taart. :1 ~ do De:Creto n.s<
70.568,
l e1 . a
G.O_r__r~.r_arn" ,:ª'_s_ segutnte r~~
cqua-a-ró ,à nexo) _à execução
de
18
ae
maio
dê 1972. e o
en":•dades:
do--·ser-\.-t-ç-c objeto _d_c _ ~91'l;_al,
ar~.
32
ao
Regulamento
~ps
tE::'1hO
a honra de encam1 nhar o
Serviços
de Radiodifusão, com
Râ01 o - o i fusora
ao
Bras i l
assunt·c -~ã- e 1 evada conSideração .a_ cedação dada pe i o Oecr"ei: o n_~
Ltde.: E_R:
Emissorç
Rádio dê
VIYSSã
]::xce1êrit:la, encare86.067. __ de
2.6
c:le jane; r c de
Inform.açãQ
Ltda.:
Sãõ
P.a,ulo · cendO se __ct_ígne
de
enviar .aO
1982,_ e -tenao· em-vfsta- ·o
que
E n 1 aces. SIC L toa. ; -Reei e
.Jocam Çongre~so
Na c i o na 1
as áf!exas. consta
do
Processo
MC
r.&
de COtnl!riicadíO.L't.-da.:-·Rádiô SP po'rta:--ía:S
áe
pêrtnis_são,
as 29000. o'Oll-Q_36/89 ··- - ( Ed fta 1
r.~
-um Ltda. ~ ·ccA .:.."~ __-srnhô' FM qUais
estão
consubstanciadas
065/89). resolVfi:
·
Stêreo _ Ltd_a_.; Ypê Rád-io-_E!- Te- nq sub-i,Teir.-,1.0.5_.Çias ~ condtç6es
r_ -:- ·_oUtor_gar Permi SSãó' ã K fSs
ieVfs-êio'_-.Ltoa.; ~isi~nià~Cumbíca dó,.edi.1~1 ..-.,-- -:-~
re_i ecOmuni cacão
L tda..
__ par_Çl
de
RaaiQd}~USâ,Q .-.l•.,tda.; SJ?R-_.6 .. _-Esc:lare-ço
que, _b' s_ubitem explorar.
pélo prazo
de
10
10.5. da~_.c_ondições d~ _eCital_,
(.~e~) Çlnos, s~m-direito de exr8di oLtaa.: Râdfc· 'Globo de São Pau.:: Ta-cu 1 t-ã~-~ à o -~Ml ti i stro -de. Estado c 1 uS_i \'i _oade:: Ser v i_ço
lo Ltda.; Rác!to Paranda Ltda.: di:l--s- ó;;rrifunicações. _yeri f1-cªda a çl_1 fusão Sonora·_ em_ freqüência
Rádio E--xpansão Ltda. __ ; Es_tí!o- conveni~nCla e. hayenOo Possf·
mOdulãaa._. _na cJdç.de de Aruiá.
técnl·ca, ·
outorgar Estado de_'São PâuTõ,;
----Râdto
e 1elevtsã'o_-Ltda.: K;'Ss bi 1 idade
d
..
-•
-1 e 1 ecomuo i caÇô'es
_ L 1rilj_-:t_aCfa, permfSSão _a mais de Uma prooo- _ atenderam
I I - A pe?-míSsão or_a_ .oút_o_rgaRâd1 o
41 tánti ca____ de
SantQS- nente-·ae·n~_re as que
SL.ia's· cohdiç_ões. us a'tos de- de reaer-se-~ _pelo Código·-sraL tda.: Empreendi m~ntos -d_e . R:a- às
diodifusão A'ntôn·;-o-ca.rloS ·Men..:: o_l,..ltorga· somente virão a produ- sileir_c
de
teJJ:c.omunn:ações,
e fé-i tOs 1 ega·i s após 1 eis Subseqüentes,
regu 1 amen-donça, S/C L;t:da.; -R~dlC? _ ~r-~s_j 1, ;z-;F_ · _:~eus
Na- tos __e
ob·r i gaÇ:ões
assumi das
de_ São.Paulp L~da: { __ E'mpre~,a_ }~_e_ del ibe.ração _ao-- ·--congressc
na
forma
do § 3~ do peia
outorgadaem
sua
RádiodLfusão V_oz da_ Liberdade· C_ional,
L;:da.: Omega Rádió Difusão"'S'/C ar-.t._ 2f3 .~~= cons'ti ~~iç5:o.
pr9_po_sta.
L'tda.: L&- c - Rádiq_,.Emiss·qras
R"erib-Vtt·_,__- -a--~ vossa
E xce lênci a
li I
- esü~-- per"mi ::;;sao s--omente
Ltda.; S.istem<? Independente d_e
C9mun i ca~ão _L td~ '· .__ e
Ja-rag1,.1á meuS~ P~!:f!J.ê-~6$--~d~!Jfa rs profundo- pr6duz1ril efeitos __legais, ao6s
resp·e1-to.
-- Anton1o_
Carlos del ioeração
Radto E Televisap Ltda ..
do
congressc-NaMagalhães.
cional, n_a forma d.o art.
223,
§ 3~. da Const i tU1ção
- -3.
Submetido o assunto ao exame
dos - órgãos .cornpete,n_tes
pbr--;:aria
entra
em
Dt
I
v
esta
deste _ _mintster_ic,, as conclu. '"
.
.
vigor
na
data
de
sua
sões foram !10 sent_l dO de-·- que,
- António Carlos
o
~•.fir\1sj:ro _de Estado_das Có~~ pub 1 1 cação.
sob ... os aspectos técni.co e- Ju_-_
rfdico; as ent1.dade_Sc propbt1êt'1mun-l_caçõ,es, usando
d_as_ atri- Magalhães.
tes satis.fJzeram-às exi~~ênc"las tiu f ções- que
1 ne
con_f e·re·m
o
do-edital e aos requi~itos
da at""t. í-"_-_do Decreto n~
7_0.568,·
-DECLARA_ÇÃO
1eg1s'1ação
específiCa
de ra-- de_ 18
de __ m.aio Ade 197~. e o_
dlodifusão. exceto- a São Pa.u1o _art.
_34- do-Regulamento
dosA Ome_ge
Rádio
O i fi..isão
S/C
Enlaces S/C Ltda., e Rádio Di- SerVYr;._o.s - .de RacL1 _oçl_f fu_são, coin
fusora _do Brasil Ltda.,
-foram a _r'eç:laçlfÕ _dada pe 1 d Decr-eto n 2 , Ltda., com sede na
cidade
de
SP.
CGC/MF-60. 269. 180
desc 1 ass, fi c adas •. porque" sendo 88,.067, , __çle 2fi __ qe janeiro de; •ru) á
forma_lmente_ notlfi_ca_das a Colll- 1'9f!,3_.,·_e 1end_o em,_vista
o
que- 001-33, em i ssorá de s~rvi ço de
õo-- Proce_sso MC n~ r_~dlodífusão em freqüência móplementar
a
documentação,
a consta
Ou1acta. óUtq_r_g_adZ: pé1a- Port-a29000.
Oo'4636/89
(
Ed1
t."a
1
_-ri_-"'
pri me1 r a _não_ of_e_r~CEl.U. resposta
e
a
s~gunda___ r~spondeu fntemos_0_/89) . r_e·s.ol v e:ria
Minis~erial n~ 101/SOL de
9-3-90,
publicada
nc Diario
pes_t i varoent_e e sem çumpr i r deOfi'cia1
da
União no·dia-f3 de
vidamente os seus ter_m_os, conI - ou:torgar-_ pe_rmfSsão à Orne_'"'
forme co_ns ta
doS
reSpect 1vos ga Rádio- -difusão
S_/.C
Ltda.,-. março de 1990-. declar·a que não
infringe as proibições prev~s_ processos.
cara
explorar,
pelo prazo ae
Pau1ch.

·
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Constitu1ção Federal.
Arujá.

- Omega
t.tda.,

16

de

maio~·de

Rádio Difusão
Carlos

Siquelra Sóci

o-Pro_pr_i~etár

1990.

S/C.
Ivan

i o_.

DECLARAÇÃO

Os

signatários desta, compo-

nentes do quadro societár1o e
administrativo da Kiss ieleco-

muni cações L tda ._,

outorga

obtentora de

para execução do ser-

viço de r adi adi fusão sonor_a err

freqüência

pau 11 sta

de

modl,!_iaÇa na cidade
_Aruj a,

aecl aram

sob as Apenas oa 1eí. para os
fins previstos no-art~ 220.
§

5&. da Constitu1çào
do Bras i 1 .

que

FéQ~rativa

não

_execu:arr:

outrc ~1po de servico de'radiodifusão no terr1tõr1o NaClonal
e não V101am· Cccitadc
art 1 go da Car'ta Megnã:

·

_ .-..:-:-- -.1"-':St i

f i

cação

nistro de- Estado das COmunoicaçôe_s,
o ato constante da ~or_
tar 1 a n.c. 7 4. oe 8 o e março· de
1990,
publicado
no Diário
Oficial da U_nião do dia
9
de
mar-ço
de .1990.
QUE! "Outorga
perm1ssão à Sintonia- Sistema
FM
Stereosom
L "tda.. . para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos.
sem direitõ_ ·oe ex_clusivi da de, serviço --oe
r adi o_d {fusão" sonora em fr-eqUência modu_-lada. na cidade de Dois Côrre--·
go-s, EStado- dê~Sãó'P?Ulo".
.
Brasília-.-

12

19S-o .. ;_.. ·uosé

de

~~~n~y.

·março

de

__

EXPOSIÇÃO DE
MOT! VOS
N~
127/90,
DE
9 DE MARÇO OE
1_990,. . DO
SENHOR MINISTRO OE_
_E-.STADO DAS COMUNICAÇÕES.

E.xcelentfssimo
Senhor Presida Repúb1ic~.

_dente

De
conformiaade com as atribulçóes legais_ e
re9ulamentares
come~idas a este minlstér··ns--;--oeterminei
e publ icacão
(À Comissão de EdUChçào.) do g.d;tal n"' 137/_69. com v-lstas_ a implantação "de uma estação
de r adi od1 fusão sonora em
freqüénc_ia modulada. m: Cidade
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO de DolS CÔI~regós.
EStaco de
NO 107. DE 1990
São ~éH.Jlo.

São Paulo . . 3
de
julho de
1990. - Marizllda Archanjo.

(NQ 254/90, na Câmara
dos Deputados)
Aprova
o ato que outorga
permissão ã Sintonia - Sistema
FM Stereosom ~tda.
para explorar,
pelo prazo
de dez anos, sem direito de

exclusividade,

serviço

No oraz_o _-estabelecido pela
le1.
acorreraw.
as seguintes
ent1daaes:
·
2.

de

radiodifusão
sonora
em
freqüéncia modulada, na cidade
de Dois Córregos, Estado de são Paulo.

O Congre_sso _Naç-; o na 1 decreta:

-Rádio Cultura 2 FM Ctda.;
-- Rád1o Cidade Qe Dois Córre-_

gos Ltda.;

RádiO Cultura ae Dois Córregos FM S~éreo L~~a.; e

_$'i.o:t_onia __reosom L t_da.

Sl?tema ]=M Ste-
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dos
Cartórios
DistribUidore5
Civets, Crim1nais e d~ d~ Protestos
·de-Tít-ulos - ~dos
D{retores.
-

4.
Assim.
das entiQades-qué
s_e apr_'ªsentarãm. só foram consíderadas
formalmente habilitadas as empresas Rádio Cu-1 tura 2 FM Ltda., Rádio Cult~ra
de
Dois
Çórre~o_s __ F_M
St-êreo
Ltda .• e Sintonta- Si-stema FM
Stereosom _L tda.
5.
Nessas condições. à_-vi=..ta
das ent 1 dades que se hab i i i _taram
(quadro anexo) ? execução
do serviçd ObJeto
d_o
ed;-ia1.
~enho
a nonra de encaminhar o
assunto à e J evaO:q. consideração
de
Vossa_ Exce 1 êncj .a, encarecendo_se_dtgne
de
envíar
ao
Congresso__
Nacional._ a
anexa
portaria de permissªo.
O ato
ae o_utorga somente vir"â á produzir seus efeitos iegais após
d_e1 iberação
do _ é:ong_resso Nacional, ne form~ do
§
3~
pp
art. 223. cta Constit~tção.

Renovo
a- Vossa
Exce_lêt:"~cia
meus protestos do mais profundo
respe1~0. -Antônio Carlos

Magalhães.

PORTARIA

N~

7t.,

DE .8 DE M~R:~? _~E. 1 990 .

O
Min1S't:ro
de Estadc da~
Comunicações, .
.usando
das
a'tribuições _qy_e _lhe conferem o
art: ~ 1 .._ do Decreto ns:.
70. 568-.
de
18
ae
maic
Qe 1972. e o
ãr-::. -· 3::t dó
RegUiâfnem:o
dos
Serviços
de Rao-lodl fusão, com
a redação daOa pelo Decre'to n~
88.057.
ae
26 --de jarie1rC_de
1983,. e tendo em vi st.a
o -que
consta
de
Processo
MC
~"'
29000.008674/89 .... (Edita 1
rii:-·
137189), r:-e_soJve:

3":- -Submet ~do __ o assuntç_·- ao ,.eArt.- 1~
F1ca aprovado o a~c xame __ aos .orQ"aos
~-outorgar Pe_rmi ssãc ã-- Si ntqcompetentes
que ou~orga oerm1ssão â Slnto- destE% ~ mj n i,_s:t_er 1 o·. _____as_ concl u- n-ia
Sistema
FM
St'=1reos_Qm
nia
s~stema
FM
Stereosõm sões fOram .no_ S_e11::; fdo dê
parã
expíorar.
p-e)c
que, l.taa.----;Ltda. para explorar. p-€10 pra;;
anos,
sem
sob
os· aSpec'tos .técni_c_o .e ju~ ·prazo -de i o __ _t dez)
zo de dez anos. sem d1reltó de rídico. as entldade_s proponen,; diréit.o'-de exclusivi:cJpCie. serexclusividade. servlçc-de
r~
_"l;.g:;;~ Si3tisfizeram às. ?X]géricias 'ViçO_ de .radfodi_fusãO SOnora· e_m
di od_Lf\,Jsãç
__
sonora
· em de ed.i ta 1.. e aOs redu is i tos
da 'freqOénci a modU1 aaa, -na c i da de
-Estado
de
freqüéncia mod_uYâda. hã Cidade )_egislaÇâo
especffica- dera- de DoiS --cOrrégbs-.
de
Do1s
Córregos.
Es~ado de
diodlfusão, exceto a Rádio Ci- São Pau_l o;
São Paulo. a~o-a que se- refere dade
de _ Do is C6Tr_egos _ L 1:da. ,
a Portar1e n.r:. 74, _de a-de m,?~r ·,que d6 i xoU d~ apres'en'tar_ . BLOS
11 -..... -â permissão ora· outocga'e ·- -- él téraçõ-es da rei;Jer-se-á p-eto· Código araço de 1990.
c!P.-. M1nlstro das constl-tut i vos
Comum cações.
- subse_qüentes__ .COJ!l &.S
_reSpect_i- si lei rd- de· · Te_leçpmuni cações,
"Vas----comprovaç6e!? de~ reQ_i stro leis sUbséqõentes.- regulamenArt. 2~ Este decreto leglsla- ou arqu 1. v o na_ Junta competen- tos
~
obrigà~5es
assumidàs
tivo entra em vigor na data de 't_e;
proposcomProva-ntes- de que a en_- pela out.orga"i:la em sue
·fa:
·
sua pub 1 1 caçãq_.
o t''íôçu::l_~ poss_ui. o~-- reç:_u·rsoS,-- f_1_nance-i_~o:s__ --ex_, g_1 do_s para o emMENSAGEM N" _223, DE_ 19.90
II I
-: esta per mi S$ão somente
pr:-eend_i mé:nto :~ prova de qu_e
os
ap-ós
-c-o't i st:aS. e_- 'd_:j_retores são bra-- produ::tii""'é: ·efeitos le-ga1's
Excel ent í ss i m9s_ Senhores Mem- _s-i 1 e i_ r os_ na t.os-; docum·ento_ pro- tlel-lber!=lçàO
do
congresso Nabros do Congress_o .Na c i ena 1_ : ·_:b-~_tõ'r fc _O_o -a_·q.za~1 _Ç!óffi__l_c f 1 i o dos C'i o-na l. na forma- do art. - 223,
s.o_c_i o..s q-ue
sol ada
conj'ün- .§ 3~,-- d_~ corist_i tuição·:
Nos termos do art. 49, incise tamente
detenham nía is de 5o%
XII. com_blnado ·com.o § :1·~- é!o ~~dO ca:p'rtal- socrar-a·a- en1:-, oade.
IV -- eSta portar i
entra em
na -'data .
de
sua
art.
223. oa C6nstitu';ção Fe- Qem
como dos diretores; prova Vi~or
deral . tenho a ho_nra de subm~ c!_ ti_ êi..:fftfPf' i rilento aa_s
Antõnio
Carlos
obr f gações pUblicação.
ter
à apreciação .dO~ CongresSo -efe1'for-àí_S dcis c!iretores, me- "'aga 1_hâes .
Nac1ona1, acompanhado de- ~xoo çl,ante_ cer't1dão forrlec.ida -pê1a
(À Çomfssão de Educação.)
sição Oe motivos- do Sehhor Mi- ~ust1ça
Elei"toral;
CertiOão

r

-o-ú

a
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PROúETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 1 08 , OE 1990

(NQ 255/90, NA CÁMARA
DOS DEPUTADOS)
Aprova 9 ato que outorga
concessão a Empresa de Radiodifusão Campo grandense
Ltda. para explorar,
pelo
prazo de dez anos, sem direito
de
exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decre1a:
Art.
1~
Fica aprovado o ato
que outorga concessão à Empresa de Rad10d1 fusão _C_ampo gr·andense Ltda.
para
explorar,
pelo p~azo de dez anos. se~
direi to de exclus1V.1dade .. ser..; i c o de rad i od 1 fusão sonora err.
onóa: mSdia. na cidade ae c~_mpo
Gra'1de.. Es.taao de Ma 1 o Grosso
ao Sul. ate. a que se refere c
Decreto n~ 99.130.
de S.de
março de. 1990,
Art. 2.c. Este decreto legi-sJativo entra em vigor na aata ae
sue pub 1 i cação.
--M~NSAGEM

N~

237, DE 1990

Exceleo-::iss1mos Sénhores Memoras do Congresso Na c i ona:__ l ·
Nos te~moE de art. 49~ inCiSo
XI I. comb"111a·do com o .§
1.-'"ao
ar't 223 dG Cons_ti tu.ição Federal, t.enho·-a honrç de submeter
à aprec1ação do Congresso NaClonal, acompanhado de exposl.ção-·ae motivos ao Senhor Ministro de Estado aas Comunicações,
o ate const.ante do-Decreto n~ 99.130. ae 9 de ·marco
de 1990.
oublicaoo" no Diário
Oficial da Un1ão do dia i-2 oe
março de 1990, ··que "outorga
concessão ã Empr_ese: Rad 1 odifüsàc-camoo-grandense L tda. para
exp·lorar.
pele prazo de
10
(dez) anos. sem direito de excluslvidade._ serviço ae radlodlfusão sonora em onda_ média,
na cidade de Campo Grande. 1;~--:
tado do Mat.o Gro_sso do Sul".
Brasil 1a.
13- de março
1990. - José Sarney.

de

DE
MOTIVOS
N~
~33/90,
DE_ 9 DE MARÇO DE
1990,
DO SENHOR MINISTRO OE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.

EXPOSIÇÃO

Exce ·1 ent í ss i rrio Senhor Pres idente da Repúo 1 i ca,
De conformidade com as atribuições lega1s e
regulamentares comet1das a este ministério. determ1nei
a publicação
do Edital n-"_ 115_.!_89. ·com \listas à implantação de uma estação- de radi adi fusão sonora em
onda médla. na ci.dade de Campo
Grande,
Estado do Ma to Grosso
do Sul.

2. No prazo estabe1ec1dc pela
1 e i._. acorreram
a.~
seguintes
ent-i dade"s.:
Râdio Aliança de C~mpp Grande
Ltda_,;
Râd i o Cqrãndá .L tda, _:
Empresa
de _ Radiodifusão
campo--grandense L tda. ;
Acaiabe - Emissoras Integradas
Ltda.:
e
-
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Parágrafo úni-co, A concessão
ora oUtorgada reger ... se-á pelo
COdigc B"f·asileiro de Telecomunicações,
le1s subseqüentes.
regulamentos e oorigações assum1das pe1a outorga·da em sua
proposta.
Art. 2~ Esta concessão somenproduzirá efeitos
legais
apôs óel"i beração do Congresso
Na c 1 o na 1 Í! n~ form_a SIO _ a rt.
223 _, _ § 3 , da Const·i tu i çac-.

te

·Art. 3.~:. O cOntrato decorrente
Rádio
_.Au.r i v'e·r.oe
.9~
Campo
desta concessão deverá ser asGrande_:_L. tcta.
sinado dentro de 60 (sessenta)
3, os· órgãos competentes des- dias. a contar da data de pute m1nistér10 conclu-iram no blicação da deliberação de que
senttdc de que, sob os aspec-_ trata o artigo- anterior~ sob
tos tecn1co e jurídico, as en- pena de se tornar nu l_o. de
tHJa.des proponent.es satisfize- pleno direit.o.
c
ato
de
ram as ex i gên·ci as do e di tal
e outorga.
aos r:-equ-1 s o tos t;~a ~ eg i ~ l ação
espec1f1ca de radiodifusac.
Art. 4~. Este dec~eto entra em
na
data
de
sua
4-. Nessas condições. à _vista vigor
publicação.
aas em:tdades-_que se habi 1 i taram --ã, e;.;ecução _do, ~ervi ço obs~asília-DF,
9 de março de
Jeto ac edit.ai (qu~9rc anexe).
t~nhc
a honrá ,de su.Qmete!"" o 1990: 169~ d_a_ I ndeoendênç 1 a e
102~
da
Repúb7ica.
~OSE SARassunte a _Vossa. EXc;elénc1a,
Antõnio
carlos
pã_re· fins de deciSão·, nos t~r NEY
mos do
ar.t. ·- _ 1 6
e
seus Magalhães,
parágrafás ~
Oc::r-·menc·lbr:-tacfó Re(A Comi ssã.o _df: -Educaçâo,)
gulamente dos Sery1_ços _de R.-:;dlOd1fusão, com a redação dada
pele Decreto n~ 91,837. de 25
ae outubro oe 1985. O àto ae
O SR.
PRESIO-t;NTE l PomPeu de
outorga somente v1rá a
produ- Sousa _J
O expedi ente-Ti do v.ã 1
Zlr _seus efeito_s legais após à publ icaçãc.
del iberação-~o Congresso Na~
ci.ona 1,
na
forma de § :;_.ll. de
De Expediente 1100. cor.sta a
ai--t:. 223 ··êJa C.ons~ i tU i ção.
· Mensagem n~ --r4i,- de f990-DF
(
n!::- 1 17/90. na o·rTgEFrii"l: -oe 2"9
Renovo
a Vossa Excelência
enca·rrn nnando ao
meus protestos do mais profun- do corren·te.
do respe·i to. - António Carlos Senado-'- nos· ·-r ermo:$ do -dfSposto
no§ 1 do art_ 16 do At.o. -_das
Magalhê!es.
Disposições
ConstitucionaiS
Transite;> r i _as. e da Reso Tução
·DECRETO N~ 99. 13b.
n.li 1 57. de. 1988 ,_ aO- Sena.do FeDE 9 OE M~RÇO DE 1990
derãl. Projeto de Lei do DF·r.k
de 1 9~0, ··ou e traFt.Sf o r ma
outorga concessão à Em- 65,
presa
de
Radiodifusão cargos em com1ssão do Grupo
Campo-grandense Ltda. para D1reção e Assessoramen-ro Supe·explorar serviços de radio- r-i ores, ao quaa:--o d~ pessoal
di fusão ·sonora· em onda mé- do 01 str-i to Federa 1, e dá ou-dia,
na cidade de Campo tres providências.
Grande,
Estado
do Mato
A ma ter te_ serii desPachada_ ã
,Grosso do su 1 .
Comissão do Oistr;tc FeaeraJ.
G __ p·re·s i dente da Repúb 1 i c a,
onde poderá receber emendas
us-anc;lc das atribuições que lhe pe1 o prazo dé cinco di as... Ericonferem o art. 84, i tem IV,
cami nnaoa ãó .senadO- nos termos
de consn tu i ção, e o art.
29 do art.
4Jõ. oa Resolução nJ::
dq Regulamento doS Se~viços de 157.
de 1988,
a proposição
Radiodifusão.
aprovado
pelo terá tramitação urgente,
deDec~eto
n~
52.795,
de 31 de vendo a
Comissão do Di s tr.'í to
outubr·o de 1963. com a redaçãc .Feaeral emitir seu parecer no
dãdá Pe 1"o Decreto n-'- 88. 067.
prazo ffiáximo de-V1n~e e cinCo
de 26 de--janeiro de 1983,
e 01 as.
tendo em vista c oue consta do
Processo
MC:
n.tl.
29000.007202/89.
(Edital
n~
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
11 5/89) , decreta:
-- SousaJ - Os ProjetO"$_ ele Lei da
Câmara n.Q.s 1 01 e 1_02, de. _199_0,
Árt
1 Jr Fica· '"OUtorgada con- 1 idos a-nteriormente, foram acessão à Empresa oe Radiodifu- preciados terminativamente nasãO Campo-grandense Ltda. para quela Casa. A Presidência:_, ___ o.ão
explorar.:- ··pelo prazo- de 10 havendo
objeção
aas
(de:t) anos. sem direifto de-exlideranças. -determinará que as
clusividade, serviço de radio- refe_r i das propos i ç6e_s rece_bãm
difusão sónóra em onda média,
o mesmo tratamento junto à Cona cidade de campo Grande, Es- missão âe Assuntos Sociais, do
tado do Mato Grosso do Sul.
Se nade Federa r.

O

S'R..

PRESIDENTE

Sousa_] -

to
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( Po_mpeu de

Os Projetes_ de Decren~s-94

Legislat1vo

de 1990,

1 ldos

a_ 108,

e·:xpediente

no

terão trami taçâo __ co·m prazo de.-

term1 nado de .quar:.enta e

cinco

dias,

nos termos do art. 223,
§ 1 .r;. • ae Cons t i tu 1 ção,
comb i nado com o_art. 375 do Regimento Interno.
De

acordo

com

o

art.

i 22,

II, b, do Regimento
rnt:erno,
as propos1çóes poderão receber
emendas, __ pelo prazo

dias,

perante

a

Educação.

O

SR..

Qe

Cinco

Comissão_de

PRESIDENTE

Sousa) -Sobre a

(Pompeu_ de

~es~.
projetas que vão ser lidos pelo Sr.
i"- Secretário.

São lidos os segu1ntes
PRO~ETO

DE LEI DO SENADO

Nl: 218,

DE 1990

Dispõe
sobre
1 i vro
didático reutilizável para
os cursos do ens!no funda-

mental

e

providéncias.

dá

O Congresso Nac;ona1

outras

decret~~

Art. i"- E vedada a c::!est i nação
de
recursos
pUcU.ços
para
aqu;s;ção
de livros d1dátlcós
ClescartáV'!!:1s
e
não
reut1l ;záve1-S
Para
os cursos
do ens1no fundament<::i das
e·scolas
ca rede púb1 fcã ,_ e dãS_
escolas conven;aoas c_om o ·cNEC
(Campanha Na c 1 ona 1__ das Esc:o laS.
da Comun1dadel. com as secretarias
de_
eaucaçã_c dó!? _es:l:adas,
O. i str_i_ta
Fed_era i
e
terr1t6~1cs
e- com os órgãos
mun1c1pa1s de .ens;na.
Art.
2~
Somente poder_ão ser
ado"!:ados no ens i_no fun.oamenta 1
m1nistrado pefas eScOlas ~pe
cificadas no art. __ ,.~;., _livros
d1dáLlcas
_re\,l:t;iii:Závels ·oue
apresentem
as
seguin~es
caracter is-:: i ca~ ~--

al não contenham espaços em
branco a serem preerycní~os
los alunos;

pe-

b) não

contenham
recortáveis;
c)

ma,

durabi 1 1 dade
de.
3 (três) ~nos;

partes
no mím-

d) observãnc1a das especlflcações técn 1_ças so_bre qua.l i dade
de mat~~ial e cO~diçQes dé
apresentação e
acabamento
dó
livro
d1dât;co .-~-determ1nadas
pela FAE -_Fund~ção de
Assistência_ ao EstL!dante.

Sexta-feira 30

fo.r-magrande
polêm1ca instalada servação _dos _1. i v_ros, _a
ção
de -bfbl iote·ç_é:i~ é ·o res-...adecad?s no Pais, concentrabe1ecímento
dó
prestígio
e ~do
s·e. - par'"ticu1armente, nas críà leitura. Em ~utros
ticas dirigidas ã. baixa qu_al i~-· estimulo
termoS, si gnl fi cá_ reJ:Qnheçer a
d;;rde do- ehS i na·· bras i 1 e i r o. Sem
dúVida,
esta
é uma queStão importâncie e o var6r que os
livros têm,
de
um·· lado,
na
preocupante~-_ _
___
_ porque
priari-tã.ria, e sobre ela te-mos
fOrma-çâo
i ':ltegra:l
do ... homem,
a maior responsabjl idade. Ur- como ci'dadão·e coma··profissloge, portante. que tomemos me- na 1 cap_ac5 ~ade<
de Outr_p na
formação·-·-d_e um corpo_::.de_-_ ctrnhedi das
Capazes d·e sanar as decim8nLo_s_ ci-êntffi_C.os cofn fOr-ça
ficlências
reconhecidamente
eXistentes
en:
hQsso procesSo pãrã promover _o desenvo1Vfmen·to
eCõhômi·co-soci a 1
·uma
educacional.
·soei edade.
--'iYar·a- ·a ba í xá qua 1 f Ciade" do e_riForffiàr ·a homefif consC:1 ente e ó
sino que ve~
se
ma·ni festando
competente
deve
progressi vamênte
no
Bras i 1 .- profissional
colabora
a 1mplemen~ação de s·er meta pr 1 or i târ i a se s_e dealca_nçar
a· estágio de·
pr-o-ced l.men'to. em nennum aspec-:- ·seja
to sa 1 uta r, da produção e u·;: í- pa1s deSenvolvido. Em .cont-ramanter
os
1 1 vros·
ltzaçãa de livros descartáveis -pãrt i da.
defs-c:artâVeis
fettos
para
o
pare aluno.s ao 1~ _e, __ 2"- __ gr_aus.
c ehriquecimen_to_
Esta
medida.
serr. dúvlda, tem 1 ixo e para
editoras, si gn1 Ti-ca c c 1 acr1adc hãt'LOS aue deseaucam-o das
bera r para a
continuidade
de
aluno, na medida em que foffie~
incu!to..
rude e Sem
ta o desperç!ÍC1Q, ·a
falta
de uiTf'- ·povo
cu1dado.
o ~ão aprove1tamento i'nStrUçãO e persistir na cond_1Çào
o.e ... pçis
do
Ter_celr-o
do l1vro didat1co. Estes
pasMundo.
- --sam
a ser proced:r:me.nLcs co·c"id1anos e norma1s. Com ã cultu-5-ala
das
s;e.ssõe-sL
-29
--ae-··nora. dQ_~··usar e JOgar fora'' os
veml:lrc
de
1990.
Francisco
1 1vros d1oa~icos .não
po_demos
Rollemb.erg.
concordar.
A

na

e

a-e·--

O
1 i vro deve ser compãnhe 1 r o
que acompanha o aluno do 1~ ao
3.1.. grau .. .Ele representa ·a vida"
es.tudan: 1 1 . a h 1 s.!-ór i a da
obte-nção
de- conhecimentos. E o
1 nstrumentc. que facul t? a_c
educando· a
grande exper 1 énc 1 a
da pesqu1sa promo-rora do saoer
re·al e onivers.sl.
Em
lug'à"" ac··estímulc a ldec1 og·; a do- oesper'di c 1o temos por
dever
1ncent1var
a iaeolog;'á
da conservação..
_rnQ.nutenção --e·
amor
aos l;vros que não ~evem
~erv1r apenas a um.
mas
devem
se
colocar ao alcance de muitos alunos. A prát1c2 ac
desperdic,-o--~-gera o sen-rimer-to de
ihü!ilidade do 11vro
escolar,
com
sua
vi da Ut i 1 restr 1 'ta a
um de-rerm1_naao momento
D1ficil
torn~-se o·entend1mento e
a· · ace-i taçãc
da .. prâ' 1 cc: - de
''usar e 1nutilizar'' em um Pais
com
d 1 fi cu 1 dades
.eco.n6mi cas
para
a-ou i _s 1_ ção
de
]_';v r os
di dát lCOS.
.
Em
contrast~
a
esta
visão
Q_os_t_u l aJTIOS a necessidade de se
fmpleme·ntar
a prática da formação cl€ OlJ:> 1 i o teças
parti cU_lares e públlcas. pois somente
através_ dela te:remc~ garanti da
a
manut_encão
da
memória
da
~roduçãc ~é conheclmentos.

EfT, na·me de uma supos'ta moder~idade 1ntrodutiu-se
o
livro
descertâvel comQ forma atuali:t_a.da _de~aprendiiagem. Entendemos
que a modernidade se processa de -to.rma inversa
e
ela
9
Art. 3
Esta lei entra em visom_eote
POderá _.se tornar rea __--o
desenvolvi menta
gor na da ta de ~Lia __ _pUb 1 i caçá o. --,idade çom
de
uma
c_L,ll t\Jra
cujOs
Art.
4~ Revogam-se as dispopr1 ncipi Os 1mponham
como
nesições em contrário.
ces~ i da.des fUr'ld_amenta is a con-

(À Comissão de Educaçãc
Decisão ter:.n:-'natfva.)_

PROJETO DE LEI DO SENADO
-"-NO 219, DE 1990
Dispõe

sObre

normas rela-

tivas a compras governament-ais
_ e
da
outras

providências.-

O _c_o_ngresso Naclonal

decretp:

Ar'.
f~- Nq ·aqufSi ç_ã"o de bei"ns
Feoee----S.e!ê.vlços pelo Governo
ra 1
serão
observadas
as ·s_eguintes normas:

I -pelo
menos.~~25% (vin.te e
c1ncc· oor cento) do valor
das
compras
serã_o
adqu1r1da::.
oe
empresas de pequeno porte:

ll
- conslderam-se .emp~esas
de_ pequeno porte. par_a.
c_s
e_fe1~os
desta· 1e1. as empresaS
bras1l_eiras de Céi:pftal
nac1onal. definidas no _1nc1sc l i do
art. 171 da Const i tU_i_ç_ão Fe_Oera l , . e cujo_ fa tur_ amento dõ- ano
i med1 atamente a·r:"~ter 1 ar
ao -da
1 ,-c·; tação __ _tenha si do igual ou
i,nferior a 200.000 BTN:
II I - para
gozarem Bo tr·a_téimentc preferencial a·cima referi do, , as
empresas l i citantes
deverãO rest·r in!;Fr
s.uas
propos-ras
a bens e _servi ç_os produz i dos no Pai" s, com _o emprego
dí-ret:o _ de mão-.de-:Obra e i nsumos nac·i ena is.
- - -Art .
2·1:. : E.rn _ condi çQ,es de igua 1 dade quanto a
rendi merlto,
qual i daÇ]e ·e -prazo d_e e.ntrega
dO$ bens e se_rviços ofertados,
a
preferência
es emoreS.as d~
pequeno - porte
será
exer'cf·da
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desde_ que
os seus preços não
excedam a 1 O% dos preços l i cltados
e/ou
:Observados
nos
mercados,
Pa,...ágrafc
Un1co.
O disposto
neste art1go ap1 lca-se, no que
couber,
às concor:rênc1 as. tomadas ae preços e convites,
a
que se refere. o Decreto~~ei n~
2.300. de 21
de
novembro
de
1986, _ com as __ a 1 te rações que
lhes foram
intro_duzidas
pele
Decreto-Lei n.t. 2. 348 ._ de 24 ae
julho de_ 19_87. e· pelo DecretoLe 1
n~ 2? 3&0., d.e.-.16 de aezembro d.e 1987.
Art.
3Q
Ficam exclui.das de
tratamento especial a que alude
o
inC1SO- I do art, 1~ as
empresas de peaueno porte, cuJOS propr1etános.- -SÓClOS e/ou
adm1n1stradores tenham, d1reta
ou 1nd1retamente, part1cipação
no cap 1- ta 1 a e oJJ_tras empresas,
no Pais_ ·ou_ no exJ.-er i o r.
Art. 4~ Est_a 1 e_i _entra em vigor na cata de sua publlcação.
Art.
5~ Revogam-se as dispo51 ções _em_ con-rrán o.

Justificação
Encre
o::._ ·pr-lncjpios da Ordem
Económica
lnscrito_s___
na
Const 1 tu 1 ção
F eaet"'a 1 , f 1gurarr.
o oa 1 i vre concorr_ênc1a e o da
proteção (tratamen-to favorecido) à
empr_es_a
bras1le1ra
de
cap 1 ta 1
na c 1 o na 1
de
pequeno
po~tE.

A ConstitUlÇ.âo (ârt. --:n-; XXI}
garantE
a
part1c1oação
democ-ra t 1 ca
dos
-agentes
económ;cos nas cQmoras,
obras

Órgb~~v~~~~1c6s ~~6~~~{~e pr~:
5

cesso de

l1c1tação plibl1ca.

Por
outro
lado,
o---§ 2'- do
art. 171 aa ca~ta Magna
esta~
beieceque
"nc:: aqu1sição de
bens
e ser-v 1 ços.
opoder
pUbl1co dará tratamento p .. eterenc,al, nos termos da lei,
à
empresa
brasileira_de cap1tel
nac1 ona 1 ".

Para
tanto, a proposição estabelece que. no- m'Ínimo,
25%
do v a l_pr das compras do Gover·no ,Federa 1 sej arr.
pr'oven i entes
de
empresas de pequeno porte.
Restr i ti~e--as empresas
favoreCidas
as nac1ona1s la~:. 171.
II, da CF). cujos faturamentos
an.ua1s
sejam
iguais ou ;nferiores_a 200.000 BTN _e
1mp6e
a~-~eguintes restr1ções para o
t~~tqmento favorecido:

Novembro--de 1990

fDncorrência com o da proteção
empresa brasileira de caprta 1 nac_i __ona 1 de pequeno porte.

o

Sa 1 a
das
Sessões, 29--de novembro
.dé ----=:--- 1 990.
Senador Nelson Wedekin.
L~GISLAÇÃO

3~
que
os proprietários:
só_c_j_os ov-admLni.s.:tradores
das
empresas
de pequeno porte não
tenham particlp_aç_ão -_01 retc::
ou
1nd1retc=:
no cap;tal de outras
empresas nc Pa fs _ou_
_no
ex te:4~
que os bens e serv1ços
sej a.m_pr_oauz; dos nc· País.
com
emprego
c;recc de mão-de-obra
e i nsum_c__ naci ena is.-

Art. _171

o tratamento preferenci~l ora
oroposto cria a
possib;1 'dade
de
maior
proteção à econom1a
nacional.
na
med1da
em
que
restr1nge a preferência as pequenas empresas e que ut1 1 izem
mão-d"e..;Ob-ra
e
1 nsumos nact ona,s
na
fabr1cação
Qe
seus
produtos.

Em
suma,
o presente projeto
oe le< tem por obJet1VO
regulamentar
o tratamento -Favorecido às empresas nac1ona1s
de
peaueno porte_,_ de_ forma compativel com os princípios da l i vre
concorrênc1a _e da efetiva
participação dos agentes
económicos
em processos de 11citacão pública, ___conforme
prece_ i tua o texto const i tu c i _ona_1 .

Não
obstante a existênc1g oe
projetas sobre
a matéria Já
tramftan.do
em
amba:: as ·casas
do Con!:;jresso . Na c 1 on~ 1 ,
é do"
nosso
entend1mento
que
est_i:!
propos1çâo
cuntribU1
para
o
avan·ço
das
discussões
pert 1 nentes.
Ne_s_se
sent 1 de,
cabe
ressaltar
QlJ(;! o projeto
c1 rcunscr-eve-se à compat ibi 11--'
zação
do
principio
da livre

São. cons i der_ada.s:

r: -empresa brasilelra de
c_ap, tal nac1onal
-aQuela . CUJO
controle
efet1vo
esteJa
em
caráter_ permanente ·s-ob a ti tularldade dlre·ta ou ·1ndl,...et.:::_ ae
pessoas físicas domic1liaoas e
resioentes no ~afs ou de ent~
dades de d1reito
pObl1cc -,nte,...no.
ent:endendo-se PO"' controle efetivo da empresa a ,,_
tu1aridaoe
aa
maior1a oe se~..;
capital votante e o exerc1c1c.
de fato _e deo d1reitC.. Cio pode"'
oec 1 só r 1 c
pG""a
ge .... ·; r
suas
a t 1 v, oade-s .
DECR::TO--LE ~ Ni. ::. 30C,
DE 21- 0::: NOVEMBRO DE i 986

_os
c r i ter 1 os
propostos
fundamentam-se no fatc de
que
err.
econom1as _oligoPQllzadas,
~Qmo a bras; le1ra,
cujo5
me~caaos -e_e_l_evant:es_ _s_ãQ ___oo_m; nados
por
gran_oes
empresa_s
e/ou
grandes.
gru_pos
econám 1 cof 1ne:nce.1 ro_s, o~ pequenos
p:--o--du_tCJres - e
come..... c-1 antes
nào
têm. em
geral,
cond1ções
ae
operar _com tecnolog1as de ponta, _p_rQçessos_ _proaut 1vos avançados -e
em
1 ar !;la esca 1 a. As
d1 ferenças _t_e_cnol 0~1 cas . e
ae
escala, __ por 51_._ sao su_f1cientes parã ger_ar distor-ções
cumul8tlvas
nos
merca_oos. alérr.
de prop1c1arem ~ absorção
relat1vament~
reduz1da
de mãode-obra, Esse processo, a nosso ver. s_ô pooerâ s~r reverti_ dc:.. se uma firme ação
govern,::- me_nt.a 1
se
f i_zer _pres_ente na
e.conom1a.

Para
tornarmo_s _eficazes
os
d1spos,t_1vos da
Constítu,ção.
Julgamos oportuna a apresentação deste proJeto .. P01S procuramos
compat1b1l1zar
a
ef1cá.c1a de. pnncípic ·oa 1 ivre
concorrénc1a
com
a
e+et1va_
par-t 1 c i pação das_ peauenas
e_rrr;.;
presas
nos
processos
1 ici tat_órl_os_.

CITADA

CONSTITUICÃO DA REPÚSLICA FEOERAT~VA ÔO BRASIL

1~- que as cOndições de renaimento. o praza-de entrega
e
a
qua 1 i da.de ç;!os bens _e ser v iços sejam compet~71VOS com
os
dos con·corre·ntes;

2~
_ ~~e a preferência seja
exercl.da-.út:l ca _e excl us1 vamerte_
atraves
de
uma
margem
máxima ·oe 10~~-dos_ preços 1 icit.ados ou c·oncorrentes;

7561

o i sPõe sobre 1 -1 c i tações e
contratos _da
Adm1nlstração
Feder:-a 1 . e
_ dá
outras
prov1denc1as.

DECRETO-LE! N~ :.346,
DE 24 OE JULHO DE 19S7

Altera

o

Decreto-Lel

ri~

2.300, de 21 ae novembro de
1 986 ,
Q!.Je
di spôe
sobre
1 i c i tações .e _contra tos da

AdministraÇão

Federal

Ni. ~.360,.
SE:TEM6RO. p_ç, 1987

DECRETO-LE!
DE

16 OE

Altera- o Oecreto-t..ei nQ
2.300, de 21 de ~ovembro de

1986, · que dt spõe sõbre 1 ic1taçôes e contratos da Admtntstração Federal

__

r-Ã

Corhiss.ãO d€-_ Con.s:··tu·_~

ção. Justiça e Crdaaar_ 1 a.
c;sãc termin.attva. r

Oe-

PROJETO DE LEI DO SENADO
NQ 22Ç!. ,_ OE 1 !;190
Altera- a redação
14 da Lei no 7 713,
de dezembro de 1988.

do art,
de
22

C Congr€sS-Q Na c i ona 1 decre-çã.:
Art.
,~
Acrescentem-se
ao
art. 14 da Lei n& 7.713, de 22

Novembro de 1990
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de dezembro oe 1988,
2~.
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os§_§ 1ll.,

3-'- e 4~. re_numerando-se os
subseqüente_s:

"§ 1"' Poderão ser deduz i-

No Céipftulo VII,

ao_ Adoa Const i-

tuição Federal- estabelece como-

devec-~d.o

.Estado a

c r i açâo de

dos integralmente os Pagamentos feito5 por pessoa

programas de prevenção e atend1mento espec1al1zado para os

dlcos.
dentl-Stas_,_p:sicõlogos. ___ fisl-oterapeutas, tera-

a1s _QU mentais, Vis_ar;do à sua
integração social -no sentido

f'Ísica,

em cada mês,

a

mé- --de_ficientes físicos,

peutas_ocupac1onais e foneaud16logos,

hosoit__ais

e

clínicas.
bem como osgastos com remédiOS e
medicamentos,
no
tratamento
de
dependente_ excepc1 o_na 1

§ 2"- Considera-se exCecpCional,
para
os
J:feitos
desta lei, o deficiente fíSico-. mentai ou __ sen_s,o_ri.al_,
com
peroa to ta 1 ou _r.edução
oe membro, órgão. função ou
capac1 dad_e
i nt.e l e c tua 1 , em
grau Que c torne incapaz de
prover._
_
com_ -=~-recursos
próprios, suas necess<dao€s
bás_i:::as e de sobreViVer sem
o concurso _de terceiros.
§ 3:.. Os remêdi.os e OS medlcament.os. para os efeitos
da
oeducão
oe
que
trate
este artigo; são exclus,vamente os especificas para c
tratamento da
doença,
enfermlOade
ou
oeficlénc;a
incaoac1tante,
oe
acordo
com laudo méd1co.
§
4&
O __ va_l_o~ dã deduç~o
por aependent.e
ex_cepc 1 o na 1
poderã ser -c_dobro do estl_-:puladc no 1nc1so 1! do Gl'··t-.
1.0:: desta le~ "
Art. 2~ Esta lei _entra em vigor na data de sua publicação.
Art.
3~ Revogam-se as dispoSlÇÕes em contrá~io.
Justificação

c6es privadas e dos profissiona'ls Pa1"''ticu1ares
visando
ao
bem-estar · de
seu
ctepe·n-dente
excepc Lor1a: ,
não
Obstante - oa 1 to
custo
dessad'éêi s.ão. E
neste mqmento _ qu_e
ao
Esta·do
compete
socorr_ê--1 o serr- entra-.:..
ves Qurocrá't rc·os .---r
o
crue
o
j:)resenü~. ·
projeto
de
· le-J
possib1l i ta. -

_que trata da

Família. da _Criança,
1escente e_ do Idoso,

ma1s~amplo,

sensorí-

assegurando-lhes o

A deauçã~ permitida pelo projeto de lei ~ons:itui, na re27
1 idade.
uma
renúncia .. n sca 1
por pa__rte d_o Esta do, que de-i Xá
de arrecadar pafte do impostb,
deixando os
recursos
corresponoer.te~
onde
se
fa~em
rie_ç;:es~ãr_i~s:. __ 9V s~Ja. n~
própr" 1 o amb i to aa f.am 1 '1 i a que tenl}~-- , é_l 9!;;Hr. _ -e-~c~pc_~_-onfi ',. ~ c.L:JJa
manu_tenç.aq_ e-- -asslstencra-- sao
oispendioSa-s.
. __

direito à v1da,

a saúoe, à
alimentaçãc,
à dlgnidade,
ao
respetto e à convivênCHI fami1 i ar e comunitã ..... "ta,
Segundo a·~const i tu i ç:ão Fedefamília. soç_iedade e .EStado tém-o. Qever. com abso 1 u1;a
prioridadé, de garant1r os ~1rej_tos f.unôamen:tais da cr1ança
e dQ- aoolescente. neles inc 1 u í dós.-' e 'i.' i c;lent-ementê- :--os- déf_icie_ntes _7'ís1cos dé
qualquer
grai.,J ou--espécie·.

ra]_,

A
ãt_en_ção _esoec 1 a 1 ao excepC10na 1
consagrada. --na
atual
Con&t i :.tu j ção Jlá.o
ê fato novo
em nosso--ordenamentO Jurid1co.
t..
Le i
·n.~: 4. 0:?4, de -zo .de oe;?:embrc_ .de 1961, a __chamada
Lei
de
01·ret.r<izes e eases aa Educação N"ac·ion<;~1. j-8
decermítiave,
nc __ art. ss. aue toda i ri iC18i:1Va
or1vaaa
re1a::1onada:
com. a educ.aç:ãc oe _excepc1 erra• s
dever-1 e
receber ---.dOS _poderes
púo 1 1 c os
tratamento
espec 1 eil
mediante bolsas de estwdo, empr-éstimo.: -e
subvençõ-es.
Pe_l o
_Decr:eto_, n_.-. 64.920.
-de 31
de
l.Ulhc ae 1969, fo1 cr1a~o grupo ae_trabalho para estudar
o
pro o i emz.
-de
exceoc1 o na i
nos
seus
_aspec~o~
educacional.
médica
e
so~1a1. outros at.oS
se lhes segu;ram. como -c
D~
cret·c
nk- 80.226, oe -25 de agosto de 1977._que
r·egulament.ou -a --1..-e.l -~---r-" 6 .. 251 , de 8 de
outubro de íS77. que lnSt't.uiu

VisandO
a· COiOlr
·aou-sbS '"e
frauoes_, o projeto de -lei-cui~
oa de restr-_ingir a· conceito de
excepcional o máximo possfvei,
-come __ _:_-sefi'clc
aque1 e· def i c 'i ente
1 nc8bâ:Z de prove·._ -sua~ .. néceSs 1 aaoes cOm recursos próp_... , os
e de sobreVi ver_ sefr. o concu-rso
préponoeran;:_-e
- ãe- · terce 1 r os.
_tudo istO dS.vidamerrte: ateS'tàdo
po"'
·lauoo--lilédicc. Exigir tarrbéiT' -aue os medi c_amentos., cujos
ga·s 'tos
são
de.dut i veis, -~>"ej am
exciusivamente aqueles específicos
para
o · trat.amehtc·-· da
_çlef i c i ~n~1 a.

8°~~~~d~_e~~~~ei~b~~n~é~po~~~~a

de
proteçãc ao excepcional no
É sabfdo que a existência oe campo
--e-sp-cr-t 1 vc .
excepc< ena is numa: _ famí 1 1 a
acarre~a
d1spénd1os 1mensoS. o
0
pFoj'eto
--áe le-r--ctué dra ata te, a l erro de gerar
prob 1 emas
presêFitamos
insér-e-_se
ti_este
a e r e 1 ac1 onamer,to ___e de ad_apta,cõntext_ç_ d_eo Qçi 1 í -c f ç,e de pro'tecão, onera o orçamento
dQmés-ção ----aô'"Oen c 'i e·nt;;.
n-z
medi da
tlco
de mane1ra drástiçp,, di'lfrrr-ci--ue _p_erm-ite ao· contribuinte
lapldando mu1ta: vezes.- o
paOêduÇ~c
es;:Yec-Taí
__
com
os
gastQ$.trimôn1o
da famÍlia
São desr'êlaciona·dos ··com o t·ratamento
pesas p_ermanentes corro m_é_d1 cos,
z. }:)_~n-~tenç_ãc do excepc i ~n·<:;_,l·:fi s 1 oterapeutas,
,_ 'ter_apeute:s
ocupa c i ona is,
fonoaudl ól ogos : __
O "Oever
do Estado relati_vasão
gas~os
com
aparelhos .e
·men·te- aos
deffCientes.
como
lnstrument-os, hosp1 tal s,
c11norma
conStitucional. perfa-zn1cas e centros educac1onais e
·se·
Tanto
di
reta
ouan·to
i
ndi
rede recuperação .. que f armam _uma_
tamente:_ t)a mediOa" ·em ·que órex":.ensa cadeia_ de i nst t tu< çOes
gãos mentêm.
med1ante
in:?tie
protissiona1s
especia~tza-
~uições
próprias. os se~viços
dos, cujos preçqs--=-e.-hgq_or_arios
ae
saUde,
educação,
segurança
não rar-o ascende_rn_ a n1 vefs í ne
1 azer ou subsidiam a_t i y_ fda~
compat i veis
com
.a
r,enda
aes privada'$ dedicadas àquelas
familiar. Os dispêno'1os _dessa
no
entantO,
natureza
têm como caracterís- _área_s, ~S_a_Qe-se,
que as --i_nsti.tu_iç6es
oficl.ais
tica serem permanerit-e_s e _Serem
insuficien~es em número e
crescentes,
enquanto
durar· a -s_ão
carentes de recursos materiais
v1da do excepc;onal, fato_ que
e h1,1manos para_cobri.r todas as
repercute cons;aeravelmente na
fleceS.sidades. E
justo
que_ o
eco·nomia fami 1 i ar,
seja
qUal
Cidadão,
nes.sas - cí_rc.uns:t.ânfor a capacidade financeira do
~C'Las-,
recbtra_-s.e das instit-uicontribuinte.

e
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Estamo_s
t::on\f_ehCl"c::f'C"s- óe ql)é c
proje-rO ae Te'i Se canst1tut ·em
pode"'os_o instrumento de. JUS-tiça ~1sca_1, além de
cont_ribuír
ae
marleira eficaz·paro Ci bemes~tar e a recuperacão
oe· mil hàres -dE=
e>::-ce-oc·]ô-n~:f,-_S--ex-1 ste.,tes __err, numerosos lares braSl 1 e i r os,
ae- todos_ os níveis_
s-oei a i.s.

-

-r-sto
Peste.
cer_t_O_s de que o-pro] etC -é--justo -quente âos asoectos de const1túclonal1daa~.
jVrldicid_aoe e regimehtE:lidadé
e.
sooretudo.
me r i tôr i O.
6.-suometemos
à__ aprec1a"çã:o
aos
ilustres
pares,
contan.dc corn
Sua aprov-1çãd-':
Sala
das
Sessões. 29 de novembro
-de
1990.
Sehador---Nelson Wedel:_in.
LEGÍ.SL~A-ÇÃO cU ADA

·LEi NS:. :.-·t13·,
DEZEMBRO- DE
0

._.~_-Altera

a

-

DÊ. 21'-DE
··C9ss

~legislâ.Ç~O

'tmposto de renda e
tras providências.

da

dóou-

Art.
1 ~.
Na deter'ini'nàção da
base de_ cálculo suJeit-a e
in..;
cidência
mensal do imposto de
retida pode-rão· ser -deduz i das__:
I - no_ q!Je
e·xceder
a cínco
por cen-to do 'rendi mente
bruto
do
cOntribuinte,
ci p;:irte- dos
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pagamentos fei1os pela pessoa
fís;ca,
no mes,
a médicoS,
dentistas, psicó-logos,
fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais e hospitais:
II

~-a

mês,
até
dependentes.
§

1~

dependente,
no
o
limite de 5

o disposto no inciso

deste artigo aplice-sé também
aos pagamentos feitos a empresas br;;:silei_ras, ou autorizadas a fun~;onar riõ País. destinados à Cobertura de deSpesas

com hcrspitali_za~_o e cui-

dados _médicos e dentar 1 os. e a

entidades que a·sse-gUreli\ di r e i--

to de at.er.d1mento ou ressa,rci-

menta de despesas de natUreza
médica.
adento 1 ôçi c a
-·e
hospi ta 1 ar.
·
§
2_g_
Q;,Jando o montante dos
pagamentos a
QL.Je
se
refere
este ar t 1g:c. u 1 t:rapassar "' va-ler da base Qe ~álculo do
impost:o, em cadc: •lés. a· exCederte. corrHndo monetar--ra·mente.
poderi: sér deduz;-do no mês
subseqüente. no que ul trapàssar a c1ncc por--cento do rend'n)ento b'"Uto
Cio
mês
de
deduçãc.

§
3& Não se 1 ncl ue_m _entre as
deduçõe_s de que trai-a -este ar_t 1 ~C- as despeSãs cobert.as Po-r=
apo1 1ces ·de seguro- ou Quando
ressarcldo::. por·--·ent,âades de
qua 1 ou e r espêc1 e.
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seguinte, pelo valor corrigido
nionet?riamente.

(À
Comf ssão ----tJe Assuntos
Sociai-s
De(; i' são
termí n·at iva-.)

quant1a equ;valente a

cinco OTN por

m

_0 - sR. _PRESIDENTE (Pompeu de
-SouSa) -Os projetas lidos serão- publicaoos e remetidos às
comissões competentes.
_Ká

dr_~doreS' ii1$c~i-~os.

ConCedo

a

pa 1 aVra

Senadói" Jamil_ Hadda-d.
o

SR.

ao ti Obre

-·uÃMfl HÂC-Õ-AO ,- ( PSDB o.
seQuinte

R'J.,- --Pf:OnunCia ·

dis.cursô;)
~s-r: Presidente e
Srs. _Senadori?S, \ t, hoj"e=,
nos
Jornais.
o--aument:o -=do número
de desempregados em São Paulo
e
uma p-revl são de percentual
de de_sempr:ego para o mês de
-c:rezembrç.
-

7563

br i ca menos. aumenta o
númeT"o
óe desempregados e agrava--se- a
cr1se social. No entanto. -sr.
!?residente - __vejo agora o nobre -senador· Ruy Bàrcel6r _,__ que
ontem f~z um pronuciamento com
dados al tametite ·êstarrecedoressoore 2
situação éconômicofinanceira do nosso País - ve- -mos os aQr i cul tor_es r--ecl arnan-do; vemos a 1ndUstria e. o -co'mérclo
reclamando;
vemos o
funciona 1 i smo púb 'l i co r· e c 1amando;
vemos
a
·-classe
trabalhadora. Ontem."' houve uma
assembléia no Clube Mi15tar.
no Rio de J?lneiro. _oue m-ereceu. da parte ao· General Diogo
-F1gue1redo, e seguinLe frase:
"O
ClUbe Milit:ar. ho_~~.:-está
parecendo a CUT fardaoa"-;-~-tai
o grau de reivindicação de me1hor1a salar1al por pa,..te dG
oficial idade. ali preSênte·~· S'égunoo os JO,.. na 1 s. -6 c 1 ube estava tot~lmente lotado

Sr . Pres i d€nte, às vezeS--,-: :eu
Sr_:· P.rés i'den}e....dezembro oe- fico pro-curando áchar oue. susver1 a se,... um mes em que a Po- tentação 1;em o Governo. Se__topulação brasi'Teir:a,
como 'Um dos est:â_o contra. quem es~_a a
todc.
pudesse comemo'rar
as favor? O Pres1dente fo, eleito
fe.s~as
nata11naS. ·más sabemos com· voto popular. tomou Posse
.Que~- 9 r:-ande ~arrie-d2. população
cõ~
um í~dice de·papularidade
tir'as1le1ra nao part1c1pa -da excepcional e.
como -c1sse c
r i que~ a nãc i Qna T , v i v e ·é·m s 1 - nobre senador Ru) Barcelar on~
_.,_t:us,_çâo de mi serab1 11 dade ·e o -tem, hoJe_, _até_. o __presént:e .mo'·cha.madc Plano Coll o r
tem.
ne ~enLc e ·sua Excel&ncia ó Prerea i i da de. -__c;wmentado o número siente -que t"ém_ o menor _fnd1cEt.
de. de-sémpregado::. e as dificul- c menor pe~""E:ent.Lie 1- de a'C::e 1 t:a·oades de soorevivência para a çã6 oor·parte da_ população:
popul ã-ção brás 1 1 e i ~a, ' -· - .- ·- ·

§
4.c. O dlspos"to nest~ _artigo _ Sr_. __ Pr_esidente, _ to 1 baixada
Sr. _P~es19efte, eu me :ecordo.
restrlnge-se _ aos
pagamentos L.uná mediae- p:--ovi.sôria. hé pou- - veJo aqu1 -c nobre ~enador
felt.os pe7o contribufnte rela- -cos dia_s,
relacionada ·conTas Afonso s.anchc ~- que em um det 1 vo ao seu prôp'ri o- trata-mento· co:nc-ordc;:-t:~:li{. ----terminad_o momento CIO ano pasou,
quando não auf 1 ram rendi.. sadc.
há_ poucos meses ;;~tr-á.s.
mentes :ti'1bUtáV"e_is, o de seus ·A cOncord_ãta é i.Jma defeSa ·do pouco aoOS -a----posse de ~re-s i oependent.e:s econ6m1 co~.·
Co.ffiêrc-ns. da i ndúst:r i-e. cru ando dente··:coi lof ,_·o d&l ar es:.:ava a
s~ encontra-m em sit·uação dffí-. 70 cruzefroste Süa-~ Excelêhcia
§ 5&. A deduçã-o a que se refeCl l pare
tentar·,
durante
um -d1sse: ~'vai f')c-ar--err. TO, o dére este. a_rt.1go é Cóndi_ciona_da p·,...-azo:_ --impos-to pó'r·-lei, resta- .l~r ~at ser controlado . . esse
a
que_ os .P!3-gamentos sej?m es.- be_l ece·r- a sua saúde f ;-nance i f"a -dólar não vz-; sub1r!" Ho]e. o
pecl fi caoas e .. çomprov_a_~dos, _J:om e _re--tomar b ·seu' r: i tmo de cres- dólar e~táca 160 cruze1ros e
1nd1cacão do nome. enâere~õ e ci mente ou- de estab'il'idade; -há preVis-ão.' -de Que até_,.o -fim
nUmero de 1 nStrução nO. CadasinclUS:i_ve -a eonccrr-data faz c'om do ano chegue- a zo-o cruZ~ i ... os.
tre
c;:le_ Pesso~s_ Físicas ou no qüe' as---empresas
hão oemí tam, ·os juros estão elevadissimos.
mas p-rocurem._ durante a"l gum o dólar a
CadaS."tro de PeSSõas Juri-dicas.
200 cruzeiros,
o
de quem . os recebeu'. p_o-dendo'
tem;:rc- a i nda, manter os empre- - s:upet:"áyi •( dec;antadc da _ba i ançc:;
quando o benef, Cl.ári o· fo_r pes- gaã·os.
já ·que náo terão que econói'nico-f'lnanceira em _OGlX?
soa
física:, na fa_lta de· doéU- p_a_g-ar'
-durante
"deter mi nado Conseguiu no__ paSSadc:i um- bi lhã"o
mentação. ser_ fe_}ta _ -1ndicaçã_o p~azo. os c;:ompromi ssos assümi- e dUzentos por mês;
no mês
do cheque no_mi_!"lativo pelo qual
dàs- an~es -da
so J í c; tação da passaOo.
'f 40
m_i 1 hões
ae
concorda t.a.
d61 ares.
Com as
impo""tações
foi efetuado o.~~pagaitléri1-0:.
"1 iber_adas. ___Sr.
Pres1d~nte, o
Sr
Presi·dente.
a - Foú1a
§
c.s:z Para cálculo do _imposto
que tem entradO'
aqui ·- sáo
a que se re:fer_e o a_rt. 7.c. des- S. Paulo no~ícia Que há_ previ- supé ... fl uos. Onterr. mesmo. uma
ta lei_. o comprõVarite óú ·â in.- São pãra dezembro de um per- reportagem dlzfa
que o aue
dl cação
de.
que _ trata
o ce!ntU~r--elevadÍSSlmo -de demis- está sendo ve'ldl do abunda'n_Leparágrafo ante,..ior deverá ser sões em empresas
paulistas.
mer1t_e
sã·o
tapetes
ho,-andes·es.
.
-,
carrq_s do ú1timo · "C1po, pa_ra
entresue ã _fon1;e pagaoora. qUe
ficara
responsável
por
sua
H'á., s-r·. Pré"slden-t"e, -:uma idéia aquele percéntua1
dé
10%
de
guarda e ex;biçã_o ..ac ..fisco.
f1xa do atual Governo. custe c pessoas ·que, cada__ · vez ficam
ctúe custar, haja õ que ho"l.(ver, ·mais ricas. err: detrimento tl.a
§ 7&. No caso--do__ p_arãgrafo an- de tentar trazer a i nfl a-çãa· a
grande massa- -da popu 1 açáo brater,or.
a
fohtã
pagador'a vm tliQitã,
o que·-dever1a _ter
s i le1r_a. que. se encontra- cada
poderá fixar
um pr;izo par_a a ª_ç_otitec i dõ~.- segundo a promeSsa vez _maf's fam5nta, com salários
entrega do -comprovant·e ou da presidenc1al.
Como-;não está ínfimos.
o,J_~- _ tetihO
declarado
indicação,
com vistas a Ser séndo possíVel, árrocham·--se _os que o salár~oS não ___é mins ·rpiefetuada a dedução n~ próprio sálár1ós, enxuga-se mais o di- nimo: o salários é ínfjmc. E o
mês:
após esse_ prazo. a- de::fü·- · flh'eiro circulante;- o- comércio que observamos_. _-;_nfe 1 i zmerite,
ção poderá ser feita no mês ve~de menos.
a_indústria fa- no nosso Pa'is

de

\
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O

Sr.

21 Permlte-me

Afonso
v.

Ex~

Sancho
um

aparte?.

O SR. JAM!L HADDAD 21 Ouço V.

Ex,;.

o

~fonso

Sr.

Sancho

21 Senaaor, ã eoo_ca em que fale1
sobre
o d~Jar está muito
recuada.

V e] a
v. E)!.-'" como o ·Governo é
1 t i cada.
E c r i t_i cada porQl.le

cr

o
é

dóla• não tinha aumentado e
cr1t1cado porque õ
dólar

aumentou.

Aind~

_o_ntem,

o eco-

e Depu·tado
Federal
Netto diz1a que um dos

noml sta

Delf1m

arandes erros de

Governo

foi

Segurar o dÓlar
Agora V. Ex~
d;z que__ o _dólar esta alto.
A
ma 1 o r

1 <:~

aos econom1 stas.___enten-

de que a·a61ar ainda não
correspondendo

.à

está

expe'cta ti v a

aa
desvalorização
1nternacional
De forma auever1fiquemos os Anais do Congresso~
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na época em que falei
es~ava
cor.ceto o

sobre 1sta.

que
eu d 1 sse. O Governo seg~
rou. porque se c
Governe
que
se __ 1n1c1ave.
não fosse um Governo-oe
seriedade.
o
dólar
teria_ dlsparaoc.---n:ãc saoemos
para oue
pr·_eco.
Nes_t.a
parte
está
tudo- correto. ~Oua.nta-ao
oesempreQO. Senador. não vamos
o1har
so pare o Brasil. olhemos também o mundo i_nt.elro:
O
oesemoreÇ)o
é gerar-:- E geral
mesmo. Então. as~---dificuldadeS:
que hoje ex1st.em na comunidade
1nternac1onal são quase i~uais
às
do
Brasil. com exceçao de
um ou do 1 s o aí ses·-. O
restante
está
em
gr-ande _-di fi cu 1 da Oe.
VeJa aqu1 o nosso
viztnho. -a
Argent 1m::. Nos Est_adcs Untdos,
no Canaoã e na 1nQlaterra, tcdos os- meses, o desempr-ego·· aument-a;_ . na
Inglãtert:a.
a
Dr1me,--...-a.:.M1nistra
ca1u
por
causa do desemprego -;-'~ri'c--r rança
e na Itél1a. nem se fale. _Um
ass:ur,ta_oue est..a--sendo- deb-at-ido d1ar1amente pelos_ eç:-onoml_stes é sobr"e.:_a Itália. E __ um fenõmer'l.O
que -está _ocorrendo no
munao 1 nte1 ro, e nãc somos nós
aau1-, no Sr_as i 1 • _que vamos. no
1 n ·:c 1 o de um Governo
que
encontrou
o· __ _país com gr-ande dif1culdade,·
corrigir
issb.
A
Oposição.
no
s-eu---:aese.fo
de
cr 1 ti car. _vai demo-rar um
poaco ,__ mas v a 1 ver as cot sas entrarem-nos seus ei~os_

ti do para procurar uma sai da-.
mas não estamos achando. A sitWa~ãc
á
de ta1 monta g~ave
que não sabemos como contornar
a grave crise social já- instalada_ no nosso País.

O problema dos Estados Unidos
é o meSmo de out~os paises caque
vivem hoje a
fase do ·neol ibera1 ismo imposta
de dent_r::o _para fora: é a mesma
política _na Argentina, n·o
Peru,
no
Bras1 1.
em
todos os
pafses em que o neoliberalismo
está _ s_éndo
ado ta do. Cada vez
_a_umentarrr tnai s
_os · bo 1 Sões de"
mis·er-_ta
e cada vez uma faixa
menor dECci·dadãos có'nsegu~ f i _c a r -cada vez mais_ r i ca , E uma
t_ón 1 _ca qu-e-vemo-s- em
todos
os
·pais·es on-de se instc:le. o regime
neoliberal
dlt.ado._ nest.e
momeu_t_o__ ,
pe To cap i ta 1 i smc 1 n_ternac1ona1 liberC~l
--~italistas.

-o

2i

sr.

Afonso

Permite-me um aparte.
Senador?

Sancho
nobre

O SR.._-JAMIL HAODA:b- 21 Ouvi---lo
Semp-re
uma saTfS:f--a:ção:
eminente Senador:-.

e

0- -SR,
JAMIL HAODAD 21 Nobre
A f ansa __ Sancho_, .não estamos aqui pa_ra oe.fenc;jer regimes de -~xce,çã_o. Sempre orOpugnamos
pelo
se" c i a 1 i smo
democrático. o-s-OciaTiSta é
o
mais
alto grau da- dernocrac1 a.
Senado~

É _o humanismo. D(ga-me v. Ex.:.

se seria possivél a China ali-

mentar
um
b;lnão e trezentos
mi 1 hões ae hab_i tant_es num
regime capital1sta. Diga-me se_a
União Soviética pode_r1a chega,__r
ac
estágio de desenvolvimento
_a___que chegou - não há
mi sé r i a
nqs
pai__s_es _s_ocia1 is tas
--se
não tivesse sido instalado um
regime soc1aliste, se o soc;a-1
~ão tivesse s1do
prio~itério.
No__ entanto,
ó
qUe ve.mo.S n·ospaís_es caplta1istas é cada vez
ma 1 s urr, número menor. de pessoas deterem pra 'ti ca·mente a
r ique~a
nac1ona1.
aumentando
mais_.e ma1s um número· ·oe- pessoas sem condições de pértic_lpar dessa mesm~ riqueza.

C. .Que oüeremos _são trarlsfor-maç5és
soe i a-ts
num
reg-1 me
capft~"' i sta.
Não estamos proponoo.- aqui. a modl'flcã.çâo.
a
'tomada
do _R.oder à Torça. Queremos__, de moera 1 i camente. -procurar mudar a estrutu~a sócioeconómica
deste
País.
Caso
concr-án C.
nobre
Senador, as
cons_eqüênci as serão 1 mp·rev'l s í-v e 1 s
e
sem comando. pbroue ó
comando
se!"'ã
de
um ge-~er·a·l
charr]_aQQ_ "tom_e" .

o Sr. Afonso Sancho 2í Para
to de probl emã. qLJe
oco"' r-eu -no
Bras_L 1 ,
devemos ter come pensamento os paises do mundo inte 1 :"'O.
po~que
nâ_o
somos uma
Nação
es_tanque
dentr_c
desta
s11uaçãc.
Não
vamos falar e~
o
Sr.
Nab-orJúnior
s , __t._uaçã_o
de
pai ?e~
c,ap1taJ1stas.
Veja
v. Ex"' a 21 -Pe_rmt 'te-me V. Ex.t. um apar'"te, noore senaao!"'2
s_i tuacão
dos
oa í se_!:
soc1eÍ1.stas. _A
_Rússia_ :t1_nha
O SR.
JAMIL.. HADDAD 21_ Com
le1te para 3-this. Se nãc __Y_.õsnoor_e
Sa~<sfação,
sem
os a 1 emáes socorrerem as toda
Senador.
c_r 1 ahças
russaS
com . 1 e i te,
elas
passariam
diflcwldade
o Sr. Nabor Júnior·--21 Na vermu1 to grandes. Então. a
di f~
culdade é geral. Senador. Ni~ dade, nobre Senador:. Jam i 1 _H_ad~ -GovernâJ::lOf per-""deU- 't'óguém pode T1ca·r estanque. nih- . dad, - o
- cOntrolE
da
guém pode di zer __ oue o prqb_lema talmente -O
econol'!1la.
No momento __ em- que. o
d_o_s_ Estados tJnídos
é
com
os
,P'resid-éiite
F€r.r.~ndo"
C011or
de
po 1 f t 1 cos
dóS EsLados Uni elos'·
1 mp6s à Nação seu R..i a_nc
que o problema da Ar~entina
e Me 1 lo
de es tab 1 1 lzaç-ãó ~ econômi c a
e
com os- pcl íticcs da Argentina.
todos
os_- a t 1 VQS_ .. f j ~
N~o~ o problema ~
1nternac1o- b 1 Oqueou
t·tn.nam
na1 Por _1sso es_ta-se faz_end_o _a na·nc_e.l r os daoUe 1 es que
dépôS -í tOs bancá r i os_ - Caefe_rne·1 ntercomun -r::ca·c;âo --dos pai ses, a
tas de poUpanca etc.
crioüfim
ae poáer-se __cr_iar urr. mer-caQo_ cotn.Litn
po_rque.
mu f to
em se uma expectátiva muito granpopulação,
de
.breve.
ta 1 vez
daqui __ a dez qu de, no se1o da
que o goveirno iria resolver os
quinze anos,
o
mun~o
estej~
problemas
económicos,
combater
-transfar-·maoc
em uma república
-só com_ tod_o o mundo traba 1 ha'"l- a inflação, _r.§:_duzi-la aos nf-ç_onf__Qrm_e___ ado
c_orr; uma
moeda só. toao o veís mais bal xo~
m~nd~_trabalhando
no
sent1do nuncioL.._ p_or- ocasião _da implantação
cfé-sse.
plano._ApeSar -dé
de- um socOrr'e:- _c outrc aentro
to_do _esse
sacrifício· para -a
dessas di fi ct:J l_dades._. -No
c_aso,
po_r
~xemplc. do Brasj 1,
temos população, de t"er seus haver'e~s
inverno r i g_oroso aqui nas
Re- b 1 oqueados. das alt-as taxas :de
gLões
Sul e· Centro-S.u1. j_á no jUros. que levam-empresas à----fa-Nordeste, aão Lemos. Então_, uma iénci"a, do desemprego: nao foi
--O
prob 1 e_ma
da
regi-ão
benefi·c->a_da tem que a- re_so 1 vi do
Es..tamos __ ~-bel r a _de
J.u-d.ar a õUtr.a. E_,
n.ume
visã.o i rif 1 ação.
uma
inflaçãO
de
20%-._
Esse
mês
ma1or,
v.a1
acontece~ a mesma
co l sa
. com
a
comun i da_de é ·possiv"el que a ; nf) ação seja
de
20%-.
Nao
1nternacional:
aqueli;l_que es- me_di_da em torno
tiver em dificuldade
tem
que sabemos se em dezemb_ro. -V a i ser
de
25%'.
Mas
a
_cora
i
nua-r
essa
ser
atenc;:lida
p_or-_ aquelas que
asCendénc i a mensa 1 da' fnf l açáo
não estão_.
L_

O

SR.

JAM!L HADDAD 21 Nobce

Senador--Afonso Sancho_,::_-ó :problema
dos
Estados
Unidos, o
prob 1 e ma dos ·out-r-os pa f ses, os
pres1dentes. os senadores e os
oepo_tados .- o_s_· pol i__t 1 éos daque_les
países
que
tentem
r esc 1 ver: . O Pres f dente
Co 1 l o_r
fo1 eleito Presi~ente da Repúbl 1ca Eede_rativa do Br_asi 1.
A
situação aue encontramos _é éxtremamente grave.

E digo ·aqui ,__ _si ncera:mente·,
que -te-mos nos reunido no
par-

I)
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-mês passado foi de 15%, 16%;
agora
va1
ser de quase 20%,
depois
25% poderemos cheg~r
aos
patamares
a -~uª chegou oGoverno José Sarne_y_ no mês -de
março.
com
o·i tenta
e tantos
por cento. Há rea llnente ·motivo
de
preocupação
por
parte dé
todos nós, homens
públicos
e
aue. estamos aí parç apoiar -as
medldas corretas
do
governo,
como
apoiamos
a -ma1oria das
medidas
Qr0v1sórias
que
Sua
E xce_l ênc i a encaminhou- à cons ideração do Congresso _Nacional,
v1sanoo a solucionar _essa· crise econôm1ca e
f1nariceira
em
que
o
PaiS e~tava envolvido.
Mas essas
medi das
-r;odas - não
resultaram
em nenhum benefíClO, em nenh~m eroveito,
nem
para
a
populaçao ---nem para ·o
pr6or i o governo, que está
er:f rentando
real ment_e uma ç_r i se
sem presente na hlstóría
econónl ca deste P?~i.~.·
O SR. JAMIL HAODAO 21 V. ExA
co 1 oca multo bem
o
prob 1 ema.
Houve. na realidade, um deterrol nado momento e
'nós
aau i
sabíamos
que
estávamo.s darido
guar1da .. estávamos . aceitando
med1das flagrantemen~e incónst1tuclon~1S em que
n§o
tfnnamos como reverter c quadro.
Já aue aouelas- mer;l)aas provi-sOr i as
entravam
em
v t gõr
1 medJ atamente, Mas
vemos.- no
momer"\to,
e. _ que, -além áessa
curva ascendente a a___ 1 nf 1 aç§o.
ex1ste
o
p1or,
inflacão com
recessão. Este i
o
problema
mais
sério. O governe não adm1te repor salários, os preços
a 1 spararn.
Eu quero_ ver o Pre:sidente _da __ Repúb11ca i r
a-gora
ao
sup_ermercado. _ A
cesta
bâs1ca aumento'u 100';·~-~ For-- 1?.
fez
as
compras,
passou pelo
ca1 xa e
disse:
"01 hem,
está
mant1do''_.
Agora~ _está 100'X A
cesta básica aumentow __ 1000:.~ _e,
no
entanto, os sal?rios·~s~ão
lá.
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de uma maneira geral, o Pr~:;;~---
dente não enxerga nada d'fsso Sua _=::xce 1 énC1 a cont 1 nua na. sua
obstinaçãor de
acabar_ com -ainflação de qualquer
maneira.
Para- Sua Excelência p6uccT'impor t_a 9ue hajcj __ a r-roého
sa-l Ç!rial'
que aume~nt'Eõ ~6 aesemprego, -que
falte
moradia.
que
Nós temos- -~-·fto rei tera_damente fa l_te ~ ~.:_i ~-~~t~ÇáC?.· .. Para
S~:!z
que o·Ptano cruzado, s~ tive5~
Excelenc1a o qve 1mporta
unls·e _sof_r-tl;j_o
as
corre!ções que camente
é
aéaóar
com
a
Até
posso
adm1tír
merec1 a nuni -deLermi nado momen- inflação.
to. talvez tivesse _eQUilibrado qué
acabe,
mas,
é de se
acabando com
ela. a si_tuaç.ãO -b-ras i 1 eira. _M~s ha_- pe_rguntar _:
vi a
-;·nteresses
- po l 1 t 1 cos quantos
a_ i nda
es'tarão
Vl vos
atrés, haVia
o- interesse- de- neste Pais? -vamos ter _que _au-:él_:Sger
uma .. grãnae- Bancàda mentar
-mUitoo
númerc de
Cons·ntuinte do -e_Mos·,
·eleger cemitérios, pâra dar
vazão
à
22 governador-es, e Qüa'hdô qui;..
insistência do Presidente Fersel"'am mexe-r
não
era
mais nando Co i1 o r~ na sua
obstina:.
possivel
-ção
de
acabar a. inflação e o
resto que se aCabe. Por
fssç,
parabe:1_izar v. Ex~ pelo--Então, que-haja humildade por quero
!=)arte- do Governo; Q'Ue o -Gover- seu pronunc1amenco. na_ ce~'teza
no ha realidade, se sente com Çle que é preciso entendimento.
E preciso-diálogo,
é
preciso
isenÇão e procure uma solução,
porque
quando se fala em pac- conve~sa.
mas que abranja to~
11
to, diz-se assim:
Estã
tudo dos os segmentos sociais, para
bem;
agora, não se pode mexer que, através desse entendimenem· saí ári o. Se se fa 1 ar- em auto. possamos
encontra:
sOlupara o problema económimentar o
salário, então, não ções
há p~__::-tõ 11- .----Que pacto é esse?
co, sociai e_Poli''::ico.
porque
no plano de Pres1dente i=erna·n---o Sr. Ru~~ Bace·l ar2r P"êrini 'te-- dc Colior o ·povo brasi1efro
nãc
ma 1 s _ácred·,
me v-. t.x!-__ ~1!1 _!lPa!"'.te?
culdades do
primeiro para
o
Segundo
tuf-'nP .· Num -prazo curto._ vemos _a:;; módif'icaÇ5es v-io--lentas··-re·lacionadâs
com -os
cand fda tos que ti nhall'l o
apoio'
governamenta 1 •___ fruto já do deseri'tirrí_tt- da
popul aç5o
com--- o
Plano Col.lor._=-·

·rá -

T

ta:.

JAMIL HADOAD21 Ouco o
O SR.
aparte do
nobre
Senador ·Ru~·
Bacelar.
-

Sr.
Ruy Bacelar21 Senador
o
Jami 1 ·""H:;rddad, ouço
com mui ta
a't_e__nção
o -seu
substanci oS"o
pr·o-rlUnc i arriento.
v.
-Ex.t.
diz
muito
be~ que c-salárlo não_~
causa d2:1 1 nfl açâo. 6 que
este-provado, ~-porQue--o- dEfS_de
mar-çonão -se aume:-1ta prátit:amente
o
sa1ári~ neste País, Mas V. Ex~
talnbé.m-. di if -que não Se
ç:Ollíôãté
a
i nf1 ação com recessãO. Que·r
diZer.
_o
programa
de
es·tab i 1·1 Zã:ção
econ6mi ca
do
Presidente Fernando Co 11 o r· tem
um -objet1vo obstinado. acabar
Quanoo
se
fala em_1Ddexação com a inflaçâp de qualquer mado _sa 1 âr__ i o
é_ .um
c r 'fme.
mas neira. como· se a inflação fospaga-se
tudo.com .indexação. O se· ·a ún :n:::e-_ pro_bl ema· do Bras 1 1 .
BTN variÇ:~
d_1ar1amente,
todcls- sem . i evaF· ~m·--coftsi'-áéração que·
os pagamentos são feitos inde- a oéssima distribuiç.â"O da ren-·
xados e, no entant-o, O-_ salário da_ nãCiona 1
é um _g-ránde_ pronão,_
porque
va i
provocar blema. talvez o P1or
proolema
brasileit:_b~
_E
não""'ê- f_ácil de
1 nf l ação.
resolver. E d'lffçil, porque se
f_ãci 1
fá
estavaria
Está
Provado
que a inflação fosse
verificam-os
nada
tem
a
ver
com
os resolvido. O que
salários.,
porQue
est.es estãO a~ora, através do IBGE,- quandocongela aos. es'tão se-guros e
2.
da coohecim~nto das _suas
PENADS - ( PesQViSa - Nã.ci ona 1
por ·
1nflação está dispara_ndo.
Amostr~gem_a Comicilio) é
·gu~
Ê preciso que o Governo sinta os
500:.~
mais
pobres do Pa 1 s,
que há necess,.daae de _sentir- nesse_ úitimo decênio-,
fíCaram
se
com
tra_nqü11idade, não u- 30% _mais pobres, os 10% enrisando a
bazófia,
sem
querer queCeram mais; e 1%.
os
mais
ser
o grande atle~a polítiCO,
r i c.os ._ aumentaram o seu poder,
sentar e di_scutJ r_ s_eri amente o a ~ua riqUeza em
30%.
Daí
C!
problema,
porque ele é extre- resultado-da grande abstenção,
-com
votoS
embranco
e
votos
mamente ar ave. _S_ó .não
enxerga
quem nãO-quer,
- ndl os;- -"t:!ue
nada -mais -foi--- do
que um-·gríto de -alerta
e- de
Esta
é_? grande real1dade, p;-otesto do povo--contra _a si-:tuação
que
todos
nós
ví
vemos
..~
infelizmente, do
nosso
País.
no
momento.
E vemos as di fi- contra
a sociedade brasileira

O SR.
JAMIL
HAOOAD21 Nobre
Senado..- Ruy Bacelar,
agraoeço
o aparte de--\i. Ex~ Há um detalhe que deve :;;e r s.opesado:
os
Presiden1:es
da __ República· do
nosso País só_ çhamam
para
um
pac-te quando sentem que não há
mais So'l uçã·o, quanoo- J â se encontram
numa s; tuação t.al que
não encontraffi
saíaa
e só o
p-acto
pode
resolver. Na hora
de tomar as mediçlas-. não
cha;::
mam nlnguém para discutir se
devem ou não ser tomadas. Essa
é
uma
tónica
óa- polítici
b~as 1 I e i r a. -Os pactOS
só ·são
propostos auiandc a t:r;:- _i s"e Chega
a um grau tzl .C!U~ -o- Governo
sente que per.Qe_v o respa 1 do de.
todas as áreas. O Governo, ,hoje.
não
tem apoio de t1enhuma_
área da
popu 1 ação.
E 1e
Qéve
es'tar se SEm"'; 1 ndo comp 1 etamente ~sol ado, __ essa é
a
grande
verdade e a grande --rea i i da de.

o
Sr-.
Carneit-o21 Perm1 te-me
um aparte?

V.

oziel
E><"'

O SR. JAMIL HAODAD21 ouço com
mui to prazer. o· nobre
Se;nador·
Oziel Ç-a_rflÇ!~t:_O.
O Sr-. OzieT Carneiro21 Nobre
Senador
Jamii
Haddad.
estou
ouvindo com aterlção o discurso
de
v.
Ex.t.
Em
que
pese -as
críticas -feitas
à politiça
económica do Gõverno rederal,
sinto. -nO prononctamento de v.
Ex.t., a preocupação de
mostrar
a·toOós os brasileiros que nós
sé-teremos a soluçãO de nossos
prob 1 e mas e_c_onõmi cos e soci'a-i s
se realmente nos
entendermos,
se os e$p1ritos forem desarma-

dOS e.,

também,

definitivamente.

utopià

inflação.

não
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de

poro• e

sr: .J'~att.C?r- _J_ÜI!ior21 o Gover_-

colocarem

de

1ad6 essa

no _n~_Q,__~.s-~. cumpr:-1nOo nem

se-

inteira;

brã.sil'e1ros,

ocastão da implantação do

seu

nistra

âCabar

Nós.

o.

se

tenhamos

c_orp

_a

cultura

quer

aquilo
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uma entrevis.ta qv.ase de.pági·na
n_o.,.

_2.r.

,Cad-erno

que.anut'}.c.to...u por· "ão' Correio Braziliense da

Mi-

Zélia Car-doso de Mello

com o Governador Joaquim R~I:i4-•-".déCJ..ar::ano_o "q.ue O Mln'lstéRecQrdÓ'"'·_mé'""~p~~féí""'ame'rí:te'd_as._r·lo ..da ____Econo_mia,_ F.:azenda: e

plano económico.

inflacion.:;,ria,
mas
teremos,
alnda por_ multo témpo, de conviver com a inflação. Simples-~- i nUmeras: erltr_~?Yjstqs-_._ c·onc_ec:ti- Planej_"ament_o dar-á av2:-1 para a
mente porque
um país çarente- das p~l.~9-, Minist.r~. da .ECOI"J9_m_La, -_fmr·ap 1_a___n t.aaç.___ã_o_Cred_o__ qumee.trp:s+·o ee~
10
de
1nfra-estrutura·sac1Z.1. um 'Fazenda e PraneJamento, d;zen- 8
5 11 1
1 ...
país
em
desenvolvimento· _do_ g"_u_e ___ ,a·Gave:rn-c~(--iría adotar secundário _d_lante ç:lo problema
econôrtl"ico,
um·~aís que tem·um- uma poíítica _de pr_~f_ixaçã-o
de e_ducacionar, diante do problecresclmento demográf1CO
muita· ·preços e
sal"ários: __ V. Ex.~_ se ma de saúde. __ Que se . .dê nriorialto.
Ao pedir o apa·rte a V,
recorc~a
·e
tod.a
Casa
sabe_ dade
esses projetas. Agor_a,
E.x.t., eu o flZ exi:ltamente para
disso:--· No _en-t;.a_,n~to, .,O -Q_LJe f~.Z~ o aval para o metró.
o
Governo
realizar
o e§pírito·cont:-íliaGovernó'?Yiberou_o~
pre.çoJ;i,é :;Feder..al
dá. E.ste_é_c País das
dor do seu discu:-so.
canela~ongeloLJ,;._~q_st _ifé{1"a""f1,qs.,, froj~.
-c:ontradlÇ.Õe.s::. O.j3ra.S11
tem o
mando o GOVerno, ·a sua-equipe estamos ·vendo- os pre.c;os de ,al- maior est.ádin.do mundo.- a· maieconõm1 ca, a conversar.-" a ·-réguns Pr.bdui:oS, 'Subl rem, às' .vf!- o r ponte . .do mundo,:~ rem ma"í s
e a reformu1 ar certoS 2Zes, é!lJ_ ,..tor..}ltt"de. ,t op,Ya_. de uma ..não.-_ sej -c_ qu-ê ma i o r cl.o- mund-o,
f 1et i r
princípios do pl"_~nõ ~Coriôh'i.ico.
semana
para outra
os econo- mas tem um dos mais altos
ínNinguêm combate a jl}f·T_a:ç.ão a- ~mista.s,. _ d'ó :- ~ove·rr;o·
devf_~m
Q_ices de mor~al1dade infanti 1.
pena~
ar rochàl)d'? -_ -- Sa 1 ar 1 os. - 'f reqü~n_t_a..r ",-~s- 9UP!3r_n,;l_e_r}:~o:o~,
E uma contrad 1 ção.
prat1cando pol1t1c;a
de· juros· as fe•.ras '11vres__ •___ o._ comerc.1o
a 1 to~ '?U. qulfm -~a~e, .: reduz indo ~'t:l:e ~-rri_o~o .. 9~r~ 1_,"---· pa.r!3 ~. v~_r i fi c;:~r
Sr.
PresJ dente,
agradeço _-a·
o
def1c1t pubilco v1a exCesso· como _e pol1f1ca econom1c~
_1m- paciêt"lcia de· V. Ex~
e
con-r1de arrecadat;:âo. _Er'ã
ã ·tnter- -posta pero· _Governo Fernando nuarei _a __ anál fse_ Oa ~itua-Ção
veoção que deseJava fazer·a V.
CoUor .. _e:Stá_.,t_r_p.zendÇ~ r:~sulta- ec_o.nôr,r.ic_O=-_fl_!::'l~hc~;?)i--_?-; .. do{ .P.~js
t.:x'"
·· '
·
dos t.ra-g-1 co-s e dramat i co;:; para ;em;. c;>U1.ro~. prof!Un.c i.?~,mertos qUe
a
popuraçác:.~-_·_~_p_b_rQu_e __ ·
·s._ua fare1,
poster1ormente~
_nesta
Ex c e 1 ênc-fã
·1 ~ bero_l..L." .to ta _1 mente .casa,
- - - -O SR.
uAMIL
HADDAD21 Nobre b preço- das· m_erç.a_cror i as_;-_ e
;só
·
Senador
Oz 1 e1
Carne· i r o.
V.
!.~ttoemo:b.,',Jn.,.sêts..,·ca·a·ú-_m.en't'_no·udú_~:uta_rsiea
·_· E"r~~-- o,.d~~---\inha. a d~zer. s~.
Ex~.
méd1co como eu. saoe·qué_ ....
,...
...
Pr,e~ 1_Cle.t:1te.-.. J( Mu_i to bem~)_
o cl1ente pode mor-rer por
um.::: 3.0%- c:ró-~Pr"e''"Ço crO~ seuS· prOd~'tos _
oosagem
mu1 to_
forte
de· _el'r' uma Tnflac;:âc de_ 1·.o:;·a "15.%.' O
med1camento. 'ier'lho d"ito;._ ·can- próprro ''t;OVe'rn'o- a_r•.úrienrtlu .·_ Ou- . _Ó SR.
PRESIDgNTE (Pompeu de
trlstado, aue os ho~oitais pú- tro diã-. ·:o- preC.o ctos comJ;Ju5t_í- Sousa)- A Pres1dêncJz é
quem
b1 ices do Es_tadóL'dtr.Rio··:oe Ja- _ ve1s . . â.s passagens aéreas fo- ag~aoece a
colab.oracão .. de V.
ne1ro
tém mostrado crianças ram aumentadas em 2"9% "com urna EYA
nobre
Senador_
Jamil
com ta1 njveJ de .desidratação "inflaÇãO de 14o/c e: 15%_ E!-J_QUàn- Haddad.
e
desnutr-icãc
que
lembram -tO o G9}i3r_np· 9J.~. q\Je_~ aufnent-a.- o
cr1anças fam1ntas da Etiópia e preço 1nterno dos_d?~ivados, do
dos paíse.s4ma1s:~SübdeserrVolvi- petró l"i:ú:>, _ '- -P~t::JrQuê! ---. 9._ ~_Petrõr_eo
dos do mundo.
Fatos .oué
não subiu
1 OO%· na·· mercil:d_o e~ terno
":""_- -~
•'
ocor-r-iam
hâ
4,
5
anos. ho per _i-ode d·e marÇp~ )j_'9rç;~· ç.ã. __ comecaram·a ocorre~ Não- :d1go o- preÇo__ pri:(t ;-e?Çj.? • pe-1_-b$_ PE1S_é_s
o··
sR.
AFONso· .SANCHo IP'Lque 'ocorram só _a, pârti~ oa e.):<:por_tadores de r:fE!trole·o~'""';. ·o 'Ct:'. Como; ~_'Llder_._ .'--'prbo.onC:i_a ~o
posse do
Pres 1 dente
EernandO 'preço - dbs ·"'"der i vàd_oS C:lffi p'et_ró- s-eguinte _!;:Iiscur,s.o .. s.em revi são
Co11 o r, de um ano-para cá-.· SãO 1 e_c aaui aumentou~ mais d$ ZOO"/.. _do orador. l - Sr.
Pres 1derite_,
crianças esquélê:ticas por fal~: neste mesmo período.
E uma S.rs.
Sen,:~dO-r~.
QOS.tarTa
de
ta
de a 1 i mentes_ mesmo. Quanoo verdadeira contradição que nós fa-zer -ú.m ·r.epar-o· ·ao · p'ronliricfà-~
a cesta básica
aum-enta
100%.
n~o. entendemos,_~ ele não está ménto pc{Ssad_p'; quçndp ·se faloU
como podem sobreviver um~pai e - CUmpr 1_n_a_o__
nem---: . ~,QUi 19.._ .,.·gye em: __a-r:-ro~_ryo·
l..ar:'i ~I -· • Rea í
sua famil1a~-dtante de um pro- . anuncío·u: ·a pref-i_xação~-Q:é ·pr,e- te •. _ se- .. .t}?l a.rt'o.chq sal.ar1a] ~
cesso ·infeccioso·,_ :sém resis- ços e _sa 1.ár i os.· Poder-i a" pref 'i'- ha~_-c1.asSê-_.do. 'f.unci-on~al :ts1no púténci as orgán i cas?
~-.
- :~ear os preçoS, mas tarilbém- pr·e- b1 l.co\__ ~qoe ~··$ô . .-rev~e .. l..ffn . abono
'f'ixar os sa-l.áriós. ·c.omo a·tüàl- eSte a_no .. O.: opera_r-f"a"dci~ tem
0 sr. Nabor Júnlor21 Pé,rtrtite- ·mente_ os- l"lderes_ sindi_c~i·s e:S- t_fdO <flime1itos::.canS-tan'tes .. ' ra·lme v. EX i:. um ao~rte?
·tão PrOpondo; e~ h"á" r'E(SlSténcla vez hão seJarri os -áufnentos_- de--:mu1to grande do'Gove~no em·à- sejadosc
mas ele oS tem tiao
a prefixáção d~. preços constantemente.
o
salário
O
SR..uAMIL ceitar
e'
sa
1
ár'i
os,
Qué
·seY·i
â
'lima
a
lmínimo.- de março _para--cá, .aü~
HADDAD21 Concedér.ei novamente,
terna-.:
i
v
a
pa-ra
a
j
mP
lemerltação
mentou·
r405{.
o
=_qu·e
não
ocOrr~u
o aparte ao. nobre Senador_ Na- de uma politica Salarial neste
nOS Gbverno-s · Pa~ss_ádos·: Port",i!n·bor Júnior ~-_Logo .. em
segui da,
Pais.
'.
·
·
·
t.o, _n_ão eSt~. berrr -_c_olac"ada -~··,:,.
encerro
meu
próri.unci amento,
_:'c!Lle-st~-9 dO a r'rocho: · :!. --~- ·_~-.~
esperando Que possamos
reverter
esse quadro._- essa "fixação
O•·'
o
:sena"dor
N.áb_O'r
.
J.úni·O_r·
:iiiS-5_e
no com.t;a_te à
i"n"flação
está ~.:_o SR. __ JAMIL HADDAD21_ ·Nobre que
o
GoV~rno
- pe:r:del,l · ..o
causando__
uma
recesS_ão
cofJr
V. con_trol:e.
·.oeus . n-os
1 i.v.re_,
conseqüênc-Las i mprevi s ive fs, E -Senador- Nabo r· Júnior, veja
•Ef>l"~
que
aumer:tar::
o~_-P.reçgs·~·oç;s
'Seti.ador!
Se
i.st.o·
__
ac·ontfi.cer,
hora de rerfeX.ão d.o GciVe-rno. E
na o
tt;:m vamos· 'todos para
-.fun·da".- --o
para aqueie ·prbblema
de -"não pr--odutos Superfl_uqs,
ftnportãncia;- · âgora,
não· é qu~ talvez haja é falta de_ u-m
deu cer.to, vamos mexer", ex is:_eiossfve1
aum~ntar'
a
cesta
ajuste,_
e_
vai-sechegar
a -esse
te um certo. mach5 smo: "!;"Ião mexo.
não
mudo"_,'_ .. AS palavr;::s 1:5âsica, aumentar 9~. preço$ dos ponto_. A- .. _cesta_=- bás_i_ca _·está,
essenci.-- dentro da conju-ntur-à, maiS ou
são co1 ceadas at-é~ ·com uma cer- J;~êneros al imen"tlci9s
à população. E aquilo que menos
esta;c.í.on_ada.
-Ainda
ta
veeméhci a: "não adml.tO fa- 'ais
.\%.
Ex.!:.
diz,
quer
dizer,
3"0% de hoje O
Es_tado
de
S.
zer isso.
não admito
i.sso",
a'Limento
agora,
n·avamente_,
nas
Paul
o
anuncia
que
o·
preço'
tfa
como
se
est1vesse sendo propassagens. · As passagens- dos carne caiu 30%. A Fel ha de S.
posto algo contra· a Nação.
ônibus -subiram,
em __ u.m mês, Paulo diz que o preço do arroz
3"0:%.
ou em pag·a óni bu_s
é .a c a 1u 20%. E.s tou me baSeando· em
Senador. 'Nabo r
OUÇO .O
nobre
c~T asse t:-aba 1 hadora_. L i", hoje,
i nfórmações. ·
Uúnior.

e

a

:sa

a

men-

-o
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O

Sr.

for no
não.

'

'

-·

-

Nabor_ Uúnior21 só se

co_nsumo,

nos

preços

O SR. AFONSO SANCH021 Senador
Nabor Júnior falou também que
o Governe n~c quer -prefixação
de salários. o GOverno' não
quer
é
a
·1ndexaçâo
de
salár1os. porque ela nao:serve
ao Pa~s. A prefixação·é· o que
se esta estud~nqo agora.
·
Sr.
Pres_idente,
feito ·este
reparo, desejo re!gi ·st_rar. · com
grande sat 1 sfaçáó; a mi s·são. dO
M1nistro O:tires Silva e dS: uma
comi t 1 v a
de
empresâf i OS ao

Irã.

·

o final deste ano, o Braestarâ ·comprando zoa mi 1
barris/dia de petróleo 1ranianc ._ e. preços tqvor.ec1 dos. seA~é

Sl i

gundo_- acordo fechado p-ela _Di-

retorla éomer'cial da Petrobrás
dura~te
a
v1s1tB do M1nistro

oa.

Irifra-estr-utur_a,
Oz1res
a
Teerã.
semana
passada. o M1nístro esteve _naquele oais _chef1ando uma comitiva que inc.luiu os prfiSider.tes da Companh~a Vãle_do'Rio
Oóce. oa Embraér; _ di ret:Ores da
Petrob:--âs.
e 43- emp_resZr i os
pr1vaoos dos· mais
dlversos
setor-es.
Si 1 v a,

Em entrevista concedida hoje,
o M1n1strc Ozires Silva feZ um
balanço de sua via~em ao Irã e
reve 1 ou __ Que o petro 1 eo . que a
Petrobras vai
comprar desse
pais terá uma diferença de
preço, para menos, deUS$ ~ 10
por barri 1,
para_ o_ oet~óiec.:
pesado. e de US$_0.70 por barri 1, para o. petr.ó_l_e_o leve.
Essa dl ferenÇa, segUndo o Ministro, sjgnificar~ uma acenomi a de US$ 1 O mi 1 hões ,_ até -o
final do ano. Além dz:_ redução
no -preço,- _o Irã concordou
també~. em ampliar de 15
Parà
30 dlas o prazo de pagamentO
do petróleo.
De a<_?ordo co~ p M,i ni stro O_zires S1 lva, __a
economia _obtida
com a redução ··nos preços do
petróleo do Irã será repassa·oa

e~ri;~n~~~~g~~~té~m~nf~~!m q~:

preço f1nal do~
co_mbust1ve1s, entre ~les
o
custo de produção iri"t-erna, :o
custo de 1mportação e·. a inf1eção j nterne.
Comprando Q petró 1 e o por- um pteço· rria is baJ.xo. o~ preços dos .comb!-]s t 'Í v e i,s
poderao ser reaj~sta_dos. em patamares mais ba 'i xos,- o oue
beneficiará a economi_a ·do Paí.s
como um todo.
f~rmaçãq

~o.

O Sr. Ney Maranhão21 Permiteme v. Ex~ um aparte?

--

O

muito

• - --

SR.

-- -

-----

AFONSO

prazer,

M?r~_nhão.

--

.
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DOCUMENTO~

SR.

AFONSO

A

OUE SE RE.FERE C
Fft' __ -SÇU

S~NCHO

P~ONUNC I AMENTO'

MJN(STÉR !O DA

O Sr. Ney Maranhão21 Senador
Afonso_ Sancho,
congratul o-rne
com v. ExA, quando traz a esta
Casa informaçõeS impOrtantes
do tr~~alho QUe o Mlnistro 0Z ires Sirva e'Stá
fazendo.
em
função da subst í.tui ção oo abastecimento de petróleo no
Pais, quando na cr. i se.· do Go 1 fo
Pérsico. v. _Ex" sabe oue o
Brasil, nessa· c·r1se,
foi
o
País mais-prejudicado,· ou um
dos ma1~ prejudicados, e é- o
motivo. de a nossa inflaçãO não
estar dentro- dos· parametros
que o Govérno Fernando· Collor
marcou e plane'joLi, atraves do
M1n1stér1o da .Economia, Fazenae e Planejamento. v. E~~ sabe
qüe mantínnamos -ne~ôtioS com o
I r_aque, _ pa 1-s
com
o quã 1
tr'ocãvamos · ·petrôl.eo_ .
por
mercadorias. Ainda _maiS, b 1L•.:lque foi c úni'cq oaís, ·no· oti ente- Médio_, _durante a cr1se
do· petr'6reo, ,que
tios
deu
créditõ.-l\lem_po ... isso o Presfdente Fernal"')do Có"tl o r de1 ~Ou
de cunipr·i r _as determinações
oa.s NG!ções Ul"'ióas.,_ -mesmo com
grande prejuizc para· nóS.· Entã~. pe 1 o pronunc i !'ment9c de \'.
~X -,_neste momento •. mostrando a
preocupação dó ~overno err procurar
novos mt?f-Câdõs.
pai"'àbenizo-o e·, ao meSmo terf!po,
o Min1stro OzfreS Si.lv,i:,
pel_a sua c:apac-ida_Pe de,
ime-diatamen'tê . . Sub!:titUir, no Oriente Méd10. um? área de abastecimento . d~ Pet:f-õteo par~
o Bras i 1, aentr_o oe uma pol ítlca ma1s ou menos oãrecida
com a do Iraque.
·

O

SR.

AFONSO

SANCH0~1 Obr1gado. Senador Ney
Marannao. Incorporarei as suas
palãVrãs
a
este
pronunciamento._ Sobr~ as ·negociações dos 43 empresários oue
o acompanharam a Teerã. o rJ,;_nistro- Oz.,ires Sflva. dtsse ter
a ·c-er_ tez a de que e 1 es rea 1 { zaram bons negóciOs,
p·ais, dura~te
reunião de avZ~l i ac;ão:
fe1ta no último dia da vis<ta,
tpdos mani f_estaram preocupação
em conhecer o pr_oce.sso de efetua r negócios. ta;- s como sobre
licença de financiamento,
esquemas ___ fi nane e i ~os, cartas de
créd_ito .. -~'?$la colocaÇãO. pela
a l_egr_ i a
gene r a 1_ i_zada
dos
empresãr-1 os, eu t 1 ve a . i mpr-assão _ de qve QS negócios foram·
bons'', disse c Minls"t.ro Ozires
Si 1 ve ,_ _ que r essa 1 t.ou.. também,
"a habl1 idade com que os· negociadores da Petrobrás r~aliza
ram a operação de renovação do
çàntrato dé _CQIT!Pra de petró1eo
a preços ma. is ba. i xos" .
·

Era o que tinha_ a dizer, Sr.
Presidente.
(Mui to
bem!
Palmas)

lNFRA.:.ESTRUTURA

-1\ssessorfa Par-1 amentar

ã'raS i l i a ,-o~ nov·embrC) de 1990.
E~celentissimo
Sena~or

Senhor

Ney Maranhão

DO_- Líder do Governo no Senado
Fede~a1

CumPri mentando.-o .CQ_rd i __ a 1ment.e •. ent:a_ml _nho em anexo. Oe -;p_r·dem, _ nota- sobre -o .acordo ~--,
chado pela Petrobras duran~e
visita do Ministro Ozires- S:il~
ve ao ! rã, pãra compra de_ petróleo em coo~içóes._.ta.yorâvei_s
·ao 8rç:1s1 1, solicitando a Vos.Sá
Excelência_ que seja__ anal isao,a
a oportunidade de sua d 1 vu 1 ga·-ção nestél_ Ca~e _do Congresso.
NaC1ona1.
~
A te' nê:: i osanierite,
Lacombe, AssessOr
do
Ministério
:st f'._útura.

-- Vict-cirpáf-1 a·men'tãrda
lnfra-

O SR. PRE:SIOENTE {P0'moeu d~
SouSa) - Concec:l'o a· pa 1 avra -·-ao
nobre Senadór Mau r; c i o "Corrê a.càmo Li der.
O
DF.

SR. MAURÍCIO~ C:ORRÉA I

t>of -

Como Lioer.
Pronunc1a o
segufnte discurse. Sem revisão
do orador. l - Sr . . Pres rcter'f'té,
Srs.
Senaào~es.
o .ar't': ~ 2 dOAto·- das .DisPosições __ ConStít(JwF
Cloneis TrahSfn5'rra:s da GOHs-tituLc;ão Federal determln~:
-

"Se;rá -_Ç,r'rada-. -de:ntro ae·
noventa d~áS d~ promufQ-aCªo
de
Const l'tUl çao,- Corr.~ ssao
oe E.s_tudos -. Terr_-ftan·-_aí s ."
cotn _oe-z
membros-_-1 n-;::11 cadós
pélo- Con9resso Nac-i·onaT ·e
cinco pero Poder _ExecUtivo;
- c-ow a ftna~1_l_daoe
de - ãpre-serrta"' estudos só5re- -o· ter'ri'tôno na-cional e ante'p-ro:jetos relat1v6~_a novas unidades' t9""r t t-o r 1a is. n-oteoamente na Amazôn1a Legal e
em
áre.as
pendent'es
oe
solução.'
' §
1s No Prazo .deu~ ano.
a comissão _su~metere
ao
COngresso Nac1 ona 1 ds re:.
su1tados de seus estudos
para. nos tertf1os_ da Const, ~
tu1c;ão,
serem
apreCiados
· · nos
doze
·meses
·subse'qüentes. extinguindOse_ ,1 ego após.
·
-§
2~-os EStados e os Mu-n,-c-ipi-os-aeve=_rão. no ___ prazo_
de_ três _anos, a conta_!- dª
promulgação _aa ConSt; tu-í-:
ção,
promover, me_dia_ht_e_ a-'
·cardo ou arbitramento, a
demar"Cação de -su-as linhas
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div1s6rias atualmente l t t i -

PARECER

giosas,
podendo ~ara isso
fazer alterações e compen-

Da

sações _de área que atendam
aos
acidentes
naturais,

Depois

de muita d'ificuldade,

Plenário

Nacl ena 1.

do

Congresso

Há propostas para criacão dos

Estados de Tapaj 6s e _do· T_rj án-

guio

_Mineiro,

.e .dos Territ6-

rios_Federaís
d_o
Alto
mões. __ do ___ R i o
Negro

Araguaia. Este é

mai_s

um

Sol_i_':"
e
dO

tema

alta_ importância.

da

na me-

dida em que. por haver uma in-

terpretação
dispositivos

conflitante dos
que atribuem a

ser i a_.
_enf i_rr,.
a
legit1mação para _operar o plebiscito. se as assembléias estadua; s ,ou se por decreto
1 egislativo do próprio Congresso
Nacional. __
quem

o Senador C i á-sa-bói a oe car-valho suscitou.
na Comissão
M1sta de EstUdoS Ter-ritof1ais,
presidida pelo Senador Chagas
Radr1gues.
uma questão de orcem, para saber 5e afinal
serla um proJeto de r"esoluç:_ão ou
ser1a um projeto de lei
Por se tratar ae maté~1a da
mais alta ím~ortãncia. no meu
entender.
a
conclusão a que
chegou -a Comissão Mista de Estudos Territorla1s é correta,
porque·-preconi za, ·exatamerite.
c
decreto
leglslat1vo,
para
que se_ opere._ então. _o_ pl eb isc;to-e:ãs ooPuíaÇõeS -at;ng,das
se manifestem; logo em Segu;da. havendo âprovação __antes no
Congresso Nac;onal do decreto
1 eg1 s 1 ati vo,
prócedêf-se
à
consol i daçãc,
enfim,
a
lmp1antaçao_ -"1:1os
-estado_s e
terr1 tór10s propos-tos-. De modo
que _me permit1r1a
ler, para
que_ f 1 gure no_s Ana 1 s do Senado.
z _posição que assumo.
T!'ata-se de_ parecer __que .a i nda
não
_subm~t1
à Comissãq. de
Const1Luiçao, Justlça e
Cidadania.
mas que seguramente o
fare; na primeira reunião que
for designada.
Por se trat'ar de matéria que
interessa ao Congressó Nacional
e,
por conseguinte, esse
assunto Seguramente não serZ
votado no P 1 enár 1 o dó Senado
Federal, porque é_ atribuição
do Congresso. na mediaa em que
é a Comíssão de Const1 tuição.
Justiça e Cidadahia do Senado
que opina sobre as dúvidas
suscitadas.
farei
a
leitura
rápida deste parecer:

•n<••--1"'- ~.' ... --•• "-'

Ao legislador consti~uin
te não pàssou desperceb 1 de
essa realidade.
Tanto. que
cri ou o E.stadc do Tocant úiS
(art.
13 do AOCT) e dete~
m;nou a criação da Corr.i_ssão
de Estudos Constituc;ona;s,
com v1stas i nova __ formulação -geopOlftica de
nosso
terriLórto.-

OE 1990

Comissão

Constttuição,

de
Uustiça e Ci-

dadania.
sobre
a
interpretação do artigo 12,
parágrafos 1Q e 2Q, do Ato

históricos. conveniéncias administrativas
e comodidade das popu_lações
1 1mítrofes."
c~1terios

a comissão fo1 constituída,
e
os seus trabalhos já se acham
em fase de serem submetidos ao

NO

das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Relator:
Corrêa0

Senador

Maurício

a
Cons_t i tu i ção a e
Ma5
1988
f 1 x_õu
também _alguns
princíp.ios
essenciais
à
vi da de nossa
Federação.
Dentre esses,
destacamo~.
pela co!'relação com a
pres_ent:e matérta, o primado ;çla
soberania podUlar. af;rmandci ínçfus;ve· pelo in_s_t1-tut~
do plebiscito {art.
14.
item I)
e
o da ·aut:onomi.i
dos Estados (art. 18).

i lustre Senador. Cid Sabóia

de
Carvalho
suscitou
em
P 1 enár 1 o -quando__da -a;- sCussãc:í,
em primeiro ~urna, de_anteprojeto de Decreto Legis1atlvo,
de autor j_Ç! da Comi. ssão M 1 sta
de
E~t0dos Territoria1s s6~ri
a
realização de
_plebisci-to
para a
cnãçã_o -do Estado de
Tapa j ôs . Oues-tão de Ordem i ntehtando-adequada
exeaesse
parã o art. 12, §§ 1~ e 2~. do
A~o
9as D~sposiç?~s ConstituClonals
_Trans1torias
aa
Co"ns ti tu i ção Federa 1 .

A exeges.se_ cons ti tu c i o na l
do art. 12. § § 1.~:; e_ 2_ç_, do
Ato_das_DisPosiy6~s Consti:
tuc1ona1s TransltQr1_as;_-__ ~ha
de ser
feita considerando
esse oanorama.
õrtde _dados.
histó_ricos
_e_ geugráffcdsconvergem no: espaço demar~ ·
cada por normas, não apenas
de natureza
jurídica._
mas
sob_re:t:udo-de
· caráter
po]Ítico, que emprestam f f sionomia ao nosso Estaa~
Federa 1 •
-A_
í nterpr_E!"taçâo
da
Constituição a€ v e· sé r
fe·i"fa. -neste caso: ·cons·,--der··an·""~
do ·c: ·seu_ t·o-dó s"i stemá~ i Có _ea conexã·o lógica. qUe esta-·
be 1 ece_ -- ~- omé
- cor·re-1 élção
né'Cessáf' i ã ·-entre·· o"-:5 · _·se·os· ".
d1verso.s Olsposi"tiVos:-.- -- -·

Oeférldã a Questão.
foi
a
mesma
encam1nnada
a
esta
ComissãO, "abr·a'ngendo,por analogia, todos os itens conçlusivos
da
referida Comissão
M-1sta di§ EStl.Jdos·-Territoriais.
A àueStã-o de ordem levantada-resume-se,
baSicame~
re~ _ -.em
- Çlois
pontOs
centra1s.
1 JJ.
Se ná pert inérlCfã -na~
convocação de
pl ebi sei to
para dar-se execução- -ac co·mando cont 1do nas mencionadas Di spos1_ções Const• tuCLonals Tr-ansitór;-as- (ar-t.
12 ,
§ § 1 .s: e 2 s;. • do AÓCT) ~.

.

-Ass-fi"D -e oue·,- i nsp-1 radóS
nesse·- pres·suoo·s-to, passamos~-~
a :--esponder
à questá6 Ch§-crerem-, evantada pe 1 o Sena-:dor Cld 5.3.bóia de CarvalhO-:
para ãC i a r ar ó
prcs'segu 1-

.

2~
se. err.~caso-atirmafl
v.o, o instrumento const~tu
cional para efet1vaçâo desse pleb1sc1to ~ o Decreto
Leg~s1a"::ivo
previsto
n·o_
art.
59,
_itell'
VI,
da
ConstitUição.
-~-~-Antes de passarmos a res- pender a essas _indagações,
_ -;:alvez seja necessário pro--Ceder a uma análise retrospectiva.
capaz
de
emprestar-lhes ma1s clareza
e--rn-téTfgibi 1 idade.

o Sra5il, como todos sabemos, e
isto encontra-se
arraiçado mesmo no cerne db
orgulho nacional.
é
o 5.s:
(quinto) maior Pals _do mundo em extensão geográfica.
Sua h i stór. i a é marcada _porum processo de colonização
pe~meado
de desequilíbrio,
~ue passando das capitanias
hereditárias. das sesmarias
e outras possessões,. redundou em Pr::.ovfncias gigantescas, na epoca do Imperio e,
_conseqüentemente, já na Repúb 1 i ca. nos
Esta dos,
a·l-guns dos quais superam, em
dimensã-o territorial,
mui-- tos pai ses da Europa.
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meni.o-

do- or-ocess---o---1-egt-·Sra-~

t 1 vo no c.oncernente .às .concrusões apresentadas pela_
conri"ssão M1sta de- EstudosTer r i ter i â 1 s: - ·--.' '--

§1.~
___ A
disposiçã~:_=
transitória contida no ar;::
12 e
seus § § 1~ e 2~ determinou
a
cr1ação _da
Comissão de Estudos Terri~
toriais. cl.fjos estudos so--bre ·o terr1tór-io liaciona'"l e
antepr'OJetos
relativos
a·
-novas un·; dades ter"r i to r i a 1 sdeveriam
ser
apreciadOs
pe 1 o Congress-o N_ãt i o na 1
--

--

-

--

cQncl uTdos -o·s si:ius·
t r aba 1 h os.
essa
Comi ssEfo
entendeu por bem sugerir
uma redivis~o
territorial,
com· -a c r i a.i:;ão --de 2 (do 1 s)
novos Estados e
3
ltrésJ
Territórios Federa is, pro'pondo a
rea 1 i zação çje -=:--urtf
plebiscito
jUnto
às
populações
interessadas.
como ~rocedimento
inicial
na
consurtfação
desse·
processo .
-- § 2.:'- -
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§
3~
Na ~nálise das
disposições çonsttt~cioryª~s~
referentes
a mater1a na-de
fixar-se uma dupliç~dade ~dê
aspectos.

§
s~ --ouando à prop~ie
dade do pl eb-i sei t:o como _ato_
prel 1m i !:lar; __ do. P ... c;>c':7ssq__ oe
-ré-d"iv_isaçr~terr1t0r1a._: ~
_pa--féce ·-nãa-:_r-emanescer di.,IV1,t;!a,

ém fa-C'e-

;d6 d{spOStô.:

nO ·art :·

18 ... §_ ~~. da__-.C_on_s,t ..L:t~~çãq,-

a)

a
redivisão
territorial a partir do comando da
Constitu1çáo
que- declara
essa necessidade ( art.
12,
§
§
1~
e 2~). situado no
plano_das Oisposiç6es _Const i tuc1 ona. is_- i rans 1 tó.r i as.;. _
b) redivisão
territprial
a
part 1 r
do
permi ss. i yo
constltuçionaJ
Ç~ue a rnanl-:festa sob o t_i mbre de norm;a
constitucional permanente;_

m

-"Os

~Si~ct;s -r-

pod~m

tncorpora.r-$e.
~ntre
s1,
subdividir-se
·ou
desmembrar-se para se
ane_- xarém a ·autr:OS, ou fo~mar~m
-novos
es_tados . _
9U
territórios _- ____ .. fede,ra is

_

§
4~
Na
primeira
hipótese. a
inlcia_ttYa
do
processo
tem
sua sede_nas
atr-ibuições
do
Corigress.o
Nacional,
na
segunda.
inscreve~se no
âmb;to
das
competéncias das Assembiéias Legislat'vas, observados
os
pr1nci~'~s -~ue regem -o
EstadO Feder·al, sobreL_u.dC-oC.
da
autonomia
dos Estadpsmembros.

·p~~~{:~~; ài~~~~~:~~c~ i"nt~~
ressada, at.ravés de plet?ls-

ctto
Lgr1 famas),
ç;resso
Nac"i ona
complementar:-,"

r:·

e d9 Conpór ·1 e i

A
compe'tétíciã·.-- .dO: ... Çohgresso
Nacionq1_pq.ra de1 iber:-ar. ~.obre
o processo_de dí0fsio terfttoria1
encontr-a-se
c:onsigl')ada
.:~inda
no__ art. 4_8, item Y!. da
Carta Magnj:
· '
--

"CáEie ac C{in·o·re·s-s·o-,N6cio-_
'!~\.- com~ ã. ~-~r)Çãó. do P'res i dente
da_ Re_publ __, ca
(.
)
dispor sorir~:
-

§
5~
Observe-Se ~ue,
V_l
1nço"rporãção.
num ou nout_r:-_o ça_S'p. _o
prosubd1 v 1 Saõ ou·· cteSffiétnbramencesso
de
. red_i v i s~oto _ de. ãreás- d~ T? ... r~rt'õr; os
{ 1 ncorporação. ·
_subO_ i v i são
ou E.stãdos,~.qi)Vi das_ •.as r::esou
;desmemb-ramento),
pect 1 v as
Assembleias
apresenta-se como emlnenteLe!;!ls'lativas~.
mente
ccmpl ex o.
suje_ito a
diversos
prqcedim~~tQS,
As_~_im.
em viSta desseS argu""
aent.re
os
qua i._.S, por p_r imentes, _e __ de
interpretação
me1 r o a-·essencJ q_l_,_ dest.aca-:. _ lógico-sistemá.t.i.ca.
-·e
se: a conswl ta a_s populaçõ~~
teleoJógiC2. ·da _cor.stituição,
; nteressadas
tpl_ebi seri tq,L_
nâ.o_ nos paréce co·ntr:Over-so aue
o processo --d-e r-e di v \s.§:o ·t_err:§
6Jõ.
Por
necessário,
to ri al
no -Bras i 1 ,· a oa~rtl r da
convém rem~rcar que
o
ato
Cons.ti:tuiÇâ.O .. de 5
de
outubro
da
r:-edl v1 sã·o
t:err i to.r-.i a 1
de
1988,
t_qr.nol,l-se-- exeqüíve1
devera ocorrer
sempre
por -~sob duas ~oda I ~-dadefo:
força de 1 e i complementar·
( art.:. 1
§_ 3-s._. da.
Corfsfl~.:-·a) Como
inicjativa
do Çontulçao;
gres_so Na c i Çm2Jl, no
~xerc1 c1 o
de
uma c,o]lipetência orig'1nâria
§ _7>< O qué se ençontr;.Q _ern
que
lhe
foi
reservada
pelo
causa .
.na
aprec1ação.
_da" constituinte no Ato das Dispopresente
questão_ d.e ordem c_
si çOes CoriSt i tu.t. i.ona 1 s Trans ié se terr, o Congre·ss-o Na c i otór 1 as
( ar1;-.- - 1 2.
§
§
1.:;; e
nal
competênc1a _exclusiva
~~);
para
convocar
p1ebisc·i.to,
-C~-~--~---na
hipótese
de
ser- este
bf c"orrio inici2:'tiva das Asseminstrumento adequ-ado à
esb1éias Leglsiativas 'Qos ~·Esta.péc i e, ou se. na verd_ade, o
dos. no e:i.::-erci c i o de- competêrassunto seria própr1o de um-··-"cia
co-nsagrada· em
norma
de
projeto . de
1 ~_;_.
sujeTto
_carâ te .... permanent:e, def 1 n i dor a
portanto
à
sanção·. de princípi_o institutivo (art.
presldencial
Aí
e-stá
a
18, § 3~. da CF):
- ·
questão_. S!3. fosse
projet_o_
\
de
1e i ,
te r i a _ que
te r a
~Na- h i pô--'fêse·: ··o
coma:ndo
do
sanção
do
Presidente.
Em art. 12 ·e- séus "p-ãrá!;jrafos de-sendo
decreto le_g_i_slãtivc,·
termin·~
-~ue "O plebísci to tem
o ato sairia -do congresso.
que ser rea 11 Zado
a traves · -def
entraria em vigor e se oro.a to ncirma._.:t_i vb emanado·- db pró-:-'
cederia ao plebls·c·ito.
pr i i:Y" f-?l:l_Qres~o__ NaCL~J:la 1
- -

e.

"§
8-'Dentre
as
matérias elencadas_ como
de_
competência
exclUsiva
do
Congresso de-staca-se exatamente
a de autorizar refe-

rendo

e

plebiscito (art.
XV, da CF.)

convocar

4"-,

item

base !}ess·es pre~su-·
posiciona-·quest?o deordem To"rinlJ 1 ada; ...pert r·nente"riléfí.1:e-, p·eTo-·nciõ'fe senador·
C1"d
Sélóó i
e
Carva 1 h o"':
resume-se
nas
-seguinteS
afirmativas:
··-·
"Com

p6~tos,
o nosso
mento_~ · -~ob_re
a

a:·- a

Novembro de 1990

7569

~"
-É const-i-tue i ona 1 e
ju-;.idic-o ·a- _convo_caç-ão
de
plebiscito
para '_im~lemen
tar-se a pres.crlç-ao-,nscr,ota no Brt. 12. § §_-"1.1'. e-2~.
ão Ato
d~S
0.1 spos1ções
CónStihJci.onals ·
-- _ Trans·itórias ...
Eríte!ndo,- Sr. Pr85Ydé.flte; que
o-ãto é "o de deé::"eto --leg.isla~jyo
e que o Congresso Naciona 1 tgm a comp~tênc1 a _cte expedlr, para que, entrandc em VlgOf_. 1 ogo Seja· cumpi=-Tdc.

~~~~eve- ~;s~~tre co~~o~~i~~-

i
de comoetêi1cla exclusíva do
Congresso
Nacionál, exVi do
art:- 49, ·i terf• xv-, dá
COhSt i tu i Çãà,- Que ~
ó que
aútoriza
a União ~ fiier n
ple~iscitc.
.. D_evemosreg·lstrar_,
por
úl_t_,lmo, _:
Q_
f_aLQ .de
~nc.9nt_rarém- se
apensos
ao
presen;te: _processe_ dois
re_qu~r-lmentos
_di r_:rg, dcS
ac
JO>res i dente_
. db
Cpngresso
Na~l-OtJa1_~·~-

+--~

pnme1 r<1Y; ·datado de 27
de __ março
do
cc-rr_en_te, __ é
f1rmadc pelo DeputedoN<lson
Gibsbn (PMDB_- PEJ e reclama -de uma POs_s-fve l om1 ssão
aa Comissão deE.stuoos. Ier,~-tOr i a is·-· sobre· req_uer i Uler>""'"
to ,de sue autcrra_·a· respe,to
ctos __ 1 i mi te:s ent·re_ Pé:-O

na~buco

d?,---.

.

&

eahia~ _soli~ltan~.
qb
ç:i_l~?ito

ce.:;->iatQEl:

---~presentado.
-'

-""'"

--O· ;segundo
requer 1menta,
tamb~m
aa-radc
de
27
de
"":fnãrcO. --~ ass1nado ·pelos e~-n-r'i nentes- Setiaoores FrãnCTsco
Ro 1 1 emberg. ( PMDB - s·t} .
-Lot1f"'1va.T
Bap:1sta
CPFL
SE)
e Albano FranCo fPRN--~
SE r e peTas Deputados
JO-sé
OUei rcz CPFL --sEL_ .MesS:'fas
- Gô;-'s __ ( PF~ _ ~-- S_E._L .. DXét::la-1
- ·· Gonçalves -'(PMDB .-:·s-Er,. :..e.o-~-póldo Souza (PMOB-_SE-)_ e
="-'A-c_f v a 1
Gomes
( P$_08 .- _5.1::_):
p-r·otesta para ou e- a
Comi ssão'-de: E'!:\tudos Territcriai"s
reconsidere.· e_m seu ·reiatór i o f 1 na 1 , a necess i dãde o e
se devolver
ao -Estado
de
Ser·gipe
1-8.031
km2aeseu
·---r:ei--r_i tóri·c que, segundo
os
requerentes.
_e-staria inde_vidamente_ocupado pelo
Es·: tadC?- da Bah_i a.
-No
RéTa-tóric- Final -da
Comissão ·oe EstUdO~ Ter-ritoria1s,
datado
de' i2 de
dezembro de 1989. encontr·ase -às fls. _g e_ i_O_,_ no i_tem
':·3, ~_r-elativo à "Questões de
- Limites
Estaduais·,.,
referência~_
a
.
esses
litígios, -inclusive
à _exP1 anação-·do em i nenté
senador ~Franci sco--:-·Ro1 l.emberg,
de Sergipe, que "pronunciou
- ·fundamentada
exposição- so'bre as h1Stóricas reivindi·caç6es de seu Estado a par~
te do Território baiano''.
·
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Há ainda, a jus·tlficativa
daquela Comissao de que se
enconLrando assinado o prezo de 3 (três) anos para os
Estadõs

res_o_l verem

suas

pendências (_§ __ 3"' do art. 12

do

ADCT)

atr-avés- de_ nego-

ciação, só após o decurso
desse prazo caberia o ·arbi;:rio _do Congresso Nacional,

não

podendo

e

Comissão

antecipar-se sobre o

prazo

parecer
questões.

essas

const1tucional,

Embora

sobre

emitinao

constando ·dos au-

tos- sem qualquer encaminhamento. entenaemos por bem
fazer o registro
desses
pleitos. os quais atestam a
v1gi láncia dos

res ci~ados na
seus Estados.
Acreditamos

parlamenta-

defesa de

entretanto

que, na a~ual fase de pro~
cesso. nada pode· fazer esta
Comissão

para_ reaforar

a

pretensão cons1~nãda. uma
vez que e Com1sSao de Estudos Ter _r 1 tona is J ii se encontra extinta,
restando
1nten~ar e ~esolução dessas
pendênc1as. med1ante acordo
ou arc1 tramento, na 'forma
do § _:;.;: ao-- art. 12 dó Ato
das O 1spos i çôes .Const • tuClonals TrariS1fór1as.
Ê o nos_so
Presidente.

par-ecei- . Sr .

Faço este registro. Sr. Presidente. poroue me pareCe da
ma1or 1~oortânc1a a questão ae
oroem suscitada pele eminente
Senador- C1d Sabóia de carvalho. porque ~ica oe~inida a
auestão. . E rea 1 mente de_creto
leg1slat1vc.
S;. Presiaente. aproVeitando
mlnhe fala neste espaço da
Llderança. chamaria a atençãq
da população de Brasília para
o escândalo que ~·essã 'MensagerT n"- 1 26/90. dó G'overrio o o
Dlstrito Federal. que _estipula
a s1stemát1ca oe cobrança do
IPTU. Aqui estj: Sr. 'Presidente. este calhamaço.
feito de
uma
forma
irracional,
impossível até de se apresentar· emendas.
f:1oj e estava aes.1 Qnaoo na Pauta oa Comissão dO Distr1t0 Federal. para que atscut:fssemos
exatamente toda essa propOS1ção. - q~e .é grande.
Sr. Presidente, pasme V, Ex A,
hã determinados itens ·que autorizam a cobrahça de_2.540%
de aumento de IPTU.
Oir-se-á oue para a classe
pobre o aumento não e significativo. é uma correção que aco_mpanha a 1nf 1 ação. Ent retanto. a classe mêdia e, sobretudo, os oropriet~rios ae lojas,
os comerciantes, sofrerão um

Sexta-feira 30

impacto terrível, Porque. na
Fica. a~sim, o registro. Como
verdade, a cobrança desse IPTU Senador e em virtude do sisteé exagerada . Não conheço ne_- ma adotaoo por ess~ mensagem
nhum Estado da,Federação_que encaminhada pelo Governador,
esteJa- propondo aumento_ tão não ·voU ne-m posso- c0i1cor_aar
grande. E __a população de Bra- com a Propôs ta. :sabemos que o
Sil ia vaf Sentir o~
réflexos Gove~nador eleito, que ·está
desse aumento tr i bu_tár-i o quan- pa_ra _suceder o~ Sr. Wander ley
do começarem essas cobranças, Valim, precisa ter çondições
a partir de fevereiro ou mar- orçamentá r i as_
para
pode _r
ço, se nã6 me engano:·
governar . ·
De sorte que deixo registrado
que, não tendo sido a mat.éria
discu~ida
na comissão do Dis~
trito Federal. poderá ocorrer
que venha -á ser_Oj'scutjdq em
Plenário_ ·e yotada em ·regime de
urgência·.- -E impossível votàla. v_.
E>::,~ .• -nobre.. Pr,es'idente
Pompeu de SouSa, qUe-é Senador
pelo.Distr1to _FeQeral, poderá
verific~r
_e comparar c que
está escrito aqui,
por-que,
além desse aumento escorcnante, .absurdo, não há , condlções
racionais de .se promover a apresentação de __ emenaas.

Sequramehte, o povo de Brasil ia-vai senti r o- que é esse
aumento ·tributário daqui ~
dois
·ou
trés _ meses.
E
impossível paQar - sobretudo
para quem ganha e vive .oe
sa 1 ãr-; o
isso que __está send_o
imposto
pelo
GovP.rno
oe
Brasfl ia.
Era o que _tinha a dizer,· Sr.
Presidente. (Muito bem!)
COMPARECEM

SENADORES~

MAIS

os

SRS.

Carlos Oe'Car·l i - Àur.eo Mel Lo
-Sr. Pr~stQente -e. Srs. _Senado- - Aml r Lendo - José Agr i pi no_ res. e$tive e~aminancto a men- -R~ i mundo-~ L.i ra ~ Gerson. C.a.11!a,:t_ a
sagem---· e
·verifique t
que
Ronan -Títo- Marc10 Lacerap
convencio_nar:am-se" valoreS .. d•- -Alberto Hoffmann.
ferentes· para 1móveis situados
numa mesma quadra e- tém a mesO SR.
PRESIDENTE (Pompeu oe
ma
metragem_ d_t;!_._ ~constr_ução, Sousa)
a mesa. requequ~r
dizer_, usatJdo o mesmo rimento-Sobre
que será L_iç:!_o_ pe1_o Sr.
lote com c mesmo tamanho, o 1"'-S,ecr~_târ1
o.
-.mesmo em relação 2 apartamentos e~atamente igua1s, mas que
É
~i
C:~
o
se~ui
nt:=se-_ oropõ_e _se-jam_ tr"i.butado.s
di ferentemen_te. Há di fere.nça.
enorme en:::.r:e o va 1 or que se
REQUERIMENTO NO 4SS,
deu ao metro Quaoraoo de um
- ..
DE 1990
com relação e: outros:_Há .d.is:par1dades de tooa a natureza.
Exçelenti'ssimo _Senhor Pr.esiTr'a~to .. , esta
comunicaçã·o- ao oente dp SerJado f_edera 1
Plenaric do Senaao ·Federal,
Requ~remos,
com escudo no
p_prque. VO(,! çfi 5:~u_t i r a. qU!$!Stãc,
Come Senador: por Brasília. não art_. 216 do Regiment_o Interno.
Q.Q_~so
adm1 t f r. recebamos o 1 n:~ por que da competéncia fiscaoacto de um aumente tributár1o l i zadorà deSta Casa a teor do
exagerado, no que·ta_nge a,o-IP- dispostc t:Ja Cons_tituição_._:se.~oltcitadas
ao_ . ExceTU, impossível, desumano e
1- -Jam
r:"~íquo
dentr:-o dessa __ quadra _e $1 en.t 1 ss 1 mo_ Senhor SecretárioGeral
d~
p-r~sjdênciÇI_a
R:eoú_b-11_,:._
que es_tamos vi vendo_, V a r e d1zer,
1 mpor
uma
cobrança ca . Dr. Mar.cos Coir:nl;lr;;~. as .setrlbutária, como quer o Gover-- gulntes informações:
_de
era::dlia,
que
é.
no
.r) se órs:iãós suoor-d1naoos à
1 mposs fve 1 para
a .classe, .é
infmpossivel
para o func1onário Prestdéncia da República.
Públiço..___etl.f1m, par_a quem viVe clusive a Empresa Brasile1ra
de
Tu
r
i
Sf!~O
.(
EMBRATUR)
pagam
d_o seu salário e que vai ter,
f~orçosamente,
que
reco 1 her por ser v 1ços prestado_s_ pe 1 as
agências de turismo de nome
~_sse. tributo. daqu1 a dois o_u
Bu_r1t1 Turismo e Fcirmítur__;
'frés meses.
·'POrtarit-o: Sr. Presidente, vou
usar de tudo c-que~es_t1ver áO
meu alcance. a nao ser que o
Governo .
apresen'te
uma
~Od!ficação
desse
projeto,
para que se tor~e inteligive1.
de
ta 1
modo-- que possamos
examiná-lo e votã-lo. Não sou
Contra o aumento- tri butãr i o.
E 1e deve hav,er. mas, nos ·termos ~m que essa mensagem foi
colocada. não temos condições
de votá-le,
porque os aumentos.
como
-disse_~
são
escOrChantes.
·

_r I J em ·caso de resposta af i r:-:ma ti v a ao i tem anter 1 o r, QUa.l
a moda i idade . Çle co_ntra-t_ação
ce 1 ebrada. desde _quando. quais
os v a 1 ores co.rrespono~ntes: _

ÍII) se a empresa Unidas-Rent
tur;

e Car presta serviços â EmbraIV) em caso de resposta af1~
matlve ao item anterior, d.esde
quanÇio- ocorre _ta 1 prestação -de
serv1ços qual
o
t1po
de
contratação utilizado, quais
os v~lores cor~espdndenteS;
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V)
se
~
Embi"'if:l~ur
go~_sui
transporte d_o~ )~res i gente ...~ pi r.~tc:?
res e. ca_S-OJl~Ó- ·o.s.~ _mantenha_.
se os a 1 ug_a a -a 1 guma empresa·
costumeiramente;
·

a36J e, do Regimento Inter-

veícuios propr1os para

VI)
se a Embratur- recebeu da
Comür'lida:de Européia ·aux_íl i o_ n9
v a 1 ar de 1 . 200. OOÕ- (hum mll hão_
e duzentos rfn 1 ECU)
o1.T .-.SE!j a,
moeda daquela comunidade;
VI 1)
em
f i r ma ti v a

caso de resposta

ao i tem

anterior~

_i:!!-

se

a
referida verba foi escritu~
r ada na co_nt_abn i.d_a_çle óa · embrat.ur, -__bem comp Q -~IJlp-rego que
teve.

Sala

vembro

das

souro do

-:o · SR·.

s-ousa) vai a exame da
Esgotado o
Expediente.

~Çl_u5;,ã,) -~J

Estão

destinado

presentes

na

Srs. Senadcres ..

Bahia

de

PRES't-ôENTE" {Pompeu ~de
";Item 4:

-. -p'Roj(To bE.." LEI oo· SENADO

-

.

Ns:~.

_88,

DE. J.99Q,

(lnC.il.Jidâ.'e"m Or'-cfefl! ào Dia
··~:r\os termos do.:ar:-t. _ 1_7.2.
I,
do Regimento -Interno}
Di SCüS;S-ão ·. .

_ em

turno

. únicc.:,:-do _Projéto d€.._L,~i do
_ Sj;mado . n.a
88. de 1 5190, de

M~sa.

tempc~

de

(Dependendo

parecer.

PRESIDENTE (Pompeu de
O requer 1 menta
1 i do

SR._

__ ·

_E.stado

LETBA.

'A Co~fssão Oi~etora.)
O

·

~c;j:i'c·i-.~ ~-~FI~:_ ·si54. -de· h1~ô c~íl

-- Jami 1

19_90,

-

135/90~ ·na.,orig9m); r;-e1ativo_à
pr:qposta pare que,_ se] a au-:tonzado o Goverho' ·do
Est9do
da
Bahia a ~erriftir ·e Colocar em
mercado Vinte e
dois
bilhões
de: ~tras ;:'iria:ncéfras do.-Te-

29 de no-

S~ssõe~.

de

Haddad.

no)

3ütor1ª dç::o Senador Ódacir
-qúe ·ctí s!:)óe sobre a
_ expl oraç~ç.· do~ 'serviços de
..te l ecomun1 C<;t'çoe~ .
(l:)Eipéridend~ __ de ·parecer. 1

Soár-es·:

ao

Casa 42

·sol

iC·r'to:-dO t'lobre senaaor Ney
MaranhãC ó _p~recer· da 'Co'missáo
de___
Se:-viços
ae
!':1f-ra-

Passa-se à

És~tru·tura.

ORDEM DO DIA

SR.

PRESIDENTE (Pomoeu de

Sousa r.-_ A Pres1déncia determi na
a
retirada _àe p_áuta do

Of i ci·o -s/ 54, de '990, cons_t.at:lte do i tem 3 da pau "ta, no_s
oo

termos

art.

175,

alinea e do Regimentô Interno.

Ê

o segu1nte c

item reti-

rado da O.rdem do o 1 a.

3

OFÍCIO. S/5• .• DE
(Em
nos

regime
termos

ção da emenda do Deputado

·1~90

de urgência.
do
art.

O

projeto

eXp1iÇ)~a

-de

que-

lei sob exa~e
o
c-antro)~

daS
co.nCesSfonárfas de
ac1onar10
públ1cos

de

empresa?

-servi <_tOS.
te1ecomunicaço~

1:_anto pode ser exercido pel_a_
União .. Por Estados ou pqr Mu;:-_
nlc'ipios, conforme
pretendidO:
e

deCídido pelos legisladores
Const ;-tLii ntes.

o art. 66 do Ato das Disposi~
çõ.e_s_Const t tu c i ona is Trans i t2."'r 1 as.

tambe·, resu1 tau de fUSé!,O
L\-:

de emendas e de Acordo de

de ranças, a 1_ terando-se a reda-

Me-

noel
Ribeiro", .que mantir)ha a~
concessões em vigor na oató de
promulgação
da- Constitui çãci
~pe 1 os
· prazos
-·
ne 1 as
estabelecidos",para manter
essas concessões
"nos
termos

da lei".

--

Inexistindo
lei Que delimite
concessão
para as
concess i onár i a:s
d~.. ser v i ços
públicos de telecomUnicãções,
6~ prazo das concessões em vigor na data da promulgação 9a
Constituição
se_
1:ornoü
indeterminado. Come é .. da
eS-

Praz·os de

SênCia. das

ÇQnc~~sõe~

det~r

a

ml nação de seu _prazo. _o_ pro] etõ. Sõb exame ffxa esse prazo.

levando-se em consideração

inveSt'fmentos ·-~necessários

os

ã

éxp1~Fa~ão
d~
atiVidadé .. No
dOcumento em que as-empresas
esta ta, s se re-ssentem .. c;! a fa 1 ta

de- recursos para ~tender ,à de-_
manda __ qe
seus __ · serviços,
não

si;mt i d_O- ôOr i_.gar eSSàS ema: :-di sóénsaf ,_ reçvr-sos
substaric1 a is · · para ~ Bncampar
faz

presas-_

concésSforiãr'l"as
ores~?rdo

que

estejam

_bon;; s~r~iç~s .

-o oàrágrafc úniCó do art. 175
da ConstltUlçãc determ1na
oue
a
1 e 1 'd, spónha Sobre c reg, me
das empr'esa:s conceSS 'l on'ãr-i as
ae serv'i ços- búb 1 i cos. sobre os

e c

di'reitôS.dq5_usuárlo5

Sobre a mesa, _ reauer i mente
0 S~~ NEY MARANHÃO ( PRN - PE .
que será
1 ido pé1o sr.
1 '-- Pàr"à 'êrri'· t'i r o· pareCer.) Sr.
Secretário
Pt"es J·dent.e ._ Srs; Senádores. O
Pro~ e to ~e ·~ef. ,dó· --.s·enado
t:l:_
É
lido~
e
aprovado
0
.BB. de 19.90, do ·senador qdac1r
seguira e
SO:âtês. -dispondo _sobre . e ex~
pl oraç_ão _ --de _s~rviços de...tel_e-:
REQUERIMENTO NO 466,
comun'lçç;i'Ções; ~ r.e-Qulamenta
as
DE 1990
disposi~ões
de art. 21. X! d?
Constit,U.i._ção. elo_· art_. -.E?E dq
Nos
termos
d9 art.
175, A_tc das, DiSROSlÇÔ~_s__ Cq_nsti"t;u~.
al i'nea d, do Re-gimen-to Inter- cionaiS:
Transitor1as -e
do
no. requeiro i nv~?rsão d~ 9r::O~.m pã-rág-afo úni có do art~- ~75 d<?'
do- D1a. a fim de que a mater1a Cons't i ·~u~_ç_ã_a: --:
constante doS i ten.s_ n_so.s ___ 1 e- 2
seJa· submetidâ ao
Píet;làriq
_o '·Yn:c--t$o -xr- _dó· ãrt. 21 ·da
ao os e aprec]. 'ação' oo-~ úl t 1 !Do Cón~:t..1 t~i_çáç__ resl,i1~tou."da fusã9
;tem-da Ordem.do Dia
· de emendas ·e Acordo_de_Li9e~
ra_nça_~
perant~ _a
Assemb 1 e1 a
Sal a ·ctas Sessões .. 29 de no"" Nactonal _Çqnst1~Ll_1Qte,_ que _as...-.
vembro·cte 1990. ~~Ney Maranhão seguram, de um ) ado, a outor-g.~
_,Mauro Benevides.
· ·- · de
conc~ssáo. Para
explora~
ços púb1 i cos dé. te1 écomu.:
O SR. PRESIDENTE {Pompeu de serv1
ni cações e, de- outra par·te, se
Sousa) - Aprovado c requeri- 1 i_m, ta a conce~.~ãCl.La e_I!Jpr~s~_ s,
mento,
fica
feita~ inversãõ
_a c 1 ona;_1p
da pau·ra .
-- ··
- sob .. . contra 1 e
estatal.

O
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re-

gime tartfarlo.

É o oue.. com muita prop_r1edadê, faZ o ProJeto
de
Lei
do

Sena99S -Odacir

~oar~s.

Dentre aS dl$posic;:ões re1e:n-

Vas 'à presTaCãc aos se~viço~.
mé,..et:e _es'peci"aT destaque e __ r_~-=
feréncia a tC?rfiada.de

~s~1nat._y,-_

F2. _-d_b. servlç() tel_efonlcç pu51 iêo, -cbndici'"ónadã à par'ticlpação. ___ fi_nÇ!riceirã dos promitentes:.ãss i na171te$ :nç_s. i nv~st i_-,
mentes· -das
concessionar'i"_as
par:--"ó eXpansão._· e mel hora·~ento

dos

.~erviços-

tualmente

os

telefónicol5>. A-;
recursos
da

parcÍCípaÇão-finance~ra

sáo

câp i ta 1 fzados
_
pe 1 as
concessionárias oue os arrecadam em .. nome ·da
Teleorás · OlJe:._
de sua vez.

ém i te_ ações repr:e-

sentativas de seu càpital
e'm
faVor
dos premi tetJteisãssinantes. De lado o' exame d;;~
ji.Jr"idicidade d~ intermedia_ção
da TeTêErrás, ressa 1_ ta a i mpropriedade da
çapital i:zação da
partic1pação-finance,ra,_ Como
qs _ proffii tentes_-ass 1 nantes de_sejam Serviço e não ãções.
as
ações
da·
Telebr_ás _ e
des
concessionárias _.dé te_l efon i a
não adquirem valor de mercado.
sendo comercializadas a_ p~~ço
vi 1 , o qu_e chega a comprometer

o mercado mot;:li 1_i_ár i o.

.. --~··-~ _

Sanando essa impropriedade, o
Projeto de_ Lei_ sob .exame. determina a eScr.l tura.ção áo-s-re-cursos _ da
·participação'f.1 na.ncei r a em rubr·i ca especi a i
na ctntabilidade da empresa.

Novembro de 1990
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sem

emi~~ão de qualquer ação.

Como a ass1natüra:_ do~ servjço
telefónico é 11vremente trans-

ferivel,
o
assinante,
ao
transferir sua assinatura, se
ressarc1rã.
da
contribu<ção
feita para obter a prestação

do serviço ·em

nente,

em

privativo·.

cãF_àte·r

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ul
Emend_a_ nl:l 2

CAP ÍTU.LQ_! I

Supr.fma---se ·
·Qart.
renurrierando-se os d_ema is;

Emenda

n~

S.!<·,

3

perma-

inStalações de uso
·

-onde

se

Com a-esc r i turãçã_O dos recur- -eou__ilíbrio
Tinanceiro"

Sexta-feira 30

1 ê:

"vi san_do ao seu
·ecohórilico-

Do SerViço PUbl ice de

Telecomunicações

Art
· 3x É' assegur·ã-do a todos
o -_di r.éi to de haver a p:--estação
c;le . serviço pübl ico de teleco_"::'
muni cações ,_ atendi das as con-díçõe_s
leg-aís
e
regulamentares.

sos da par_t_Jcipaçã.o-:f_inance,ra

Art. 4J<. As concessionárias de
dos _ premi te.ntes-ass_l nante·s em
Leia-se
"visando ao equilí- _se_rviç-o públ_ico_de telecomunirubrica especial e o ~ratamen brio
econõlriicb
e
financeiro
c-ações
_,são_ _obr'- 1 gadas a instat.o
-_dado
a_ ~_-e-ssa· .. - .Conta,
resp:ect}_yq:;;_ · _col}trat.qs_.Ae l~_r-_e_0a ma.n.t.e.r postos e
equidispensa-se a ·-caraete·r__i,zação _dos
pomentos
para
uso do público
da
particlpaçâo-flnancetra concessáo , " ·
,em..
gera.l
nos
1 oca 1 _s onde
s_ej a
c-o_mo caução., pel_o :·que se._reco_pa,réç::e_r ,
É
-~sf~=~-o
Sr. s_ocialme["lte, necessâri.o e oPemenda e~clui~ do texto do art. Pres1dente.
r'acionalri'lente
vlável. .
.
.
6"'__ dQ projeto a
expres'são ''a
ti tu 1 o "_de "cau-ç.ãd 1>--,-" _e·l_ 'Í nTi na_nd:;,A~--t _ 5-~ A pr-e~tação de servi__.o
SF\"'.
p~·E~tDE_NTE
~
~'Pomp~L!--:de
s_e:, de_lgual forma. a disposição _do- ·art, 9"- _do P_r_oJe_t_o_.

D'ispondo _sobre eis_ ta ri fa's' dos
serv;ços públ ico_s- -d_e te_leComun 1 caçoes, o Projeto -de L·e 1 sob
exame dã um tratamento .adequado as -pa r·cs-1 a's qüe _compõem a
tarifa, especialmente no
que
dtz _____:::-espeitQ ..
à
narcela
tar-if-árla -dest-triáda ·à expansão
e
melhoramento
dos
serv;ços
que. exatament_e: porerr.o
em
s_e_u_
t r.a tamento - n·o -pas·sadc.
v e 1 o .a ser .cons i _der:ada i nconstltuclonal- por ·r_et:énte oec1são
do Supremo Tnib'unai _Fe_de_ral
Com o
correto tratamento da
part;c;pação-financeira .. e
Qa
tarifa, . torna-se~á·poss1vel a
subscr 1 çâo·. púç. l ~ ca
d_e ações
aas concessionar;as. com o que
se ooss;b;l.i.ta~ r-edu_ii r _gradat-i vamente
c
va 1 o r·
ela
participação-financeira
dos
P"'omi tentes-ass;nantes do ser.vico de telefonia_ tornanQc o_
serv;ço --a.ce.ss.i::_v__e_l
a um ma1or
númer·o de .peS_soaS~:. .
·

Sousa) - O parecer con-clul favoravelmente
à matér;a; apresentan_do 'três emenda_s.

ço público de telecomunicáç6és
em carâter permanente a péSsoa
determinada. em instaiaç6es de
uso pnvatiyc se f.az madiante
·rm -di ~éusS,ãó o p-rojeto e as aquisição de -. ass i_na tu r a
pe 1 o
emendas,
e-m
1 nteressado
_
junto
ã
turno
Qn1 co.
(Pausa)
concesS1onárta exploradora
do
serv1ço
na
localidade em que
Não t=la'vendo .quem · oeÇa a _pa~ l·a- se situem as
instalações, . ou
vra' encer.ro .a _di s.cussão'
oor
transferénciô
de
·~s_sin~tur·a.·
- ·
-Em. :vo_tãCãO
pr'~_j e to.
sem
preJ ujÃo da.s er:nendas.
Art. 6~ O regulamento ao sertelecomunlca--O&._ S'rS:, - s-enadorês que o aPr-õ- V1co-púb1 1cc de
çôés es~abelecerá as condições
varr
que, rarr.
permanecer" de aquisição_ e
transferência
sentados.. r Pausa)
de ass1natura-, pcdenoo a aquisição
s~ conOicionada à parti.Aprova·do .
cipação· f1nanceira
dos interessaaos nos_ 1 nvest i mentes
da
É o seguinte o projeto ccncess1onária
expioradora
do
aprovado:
serviç_a na local idade de prestação
d:o serv1ço, a __-titulo ~E!
caução.
·
___

0

--o--

PROJETO DE lEI DO .!iENADO

Art. 7.._ Os rre~C\.lt'Sõ"s da pa!"ticlpação finance1ra somente poderr.
ser ut i 11 zados em investii s~:lõe sob're
cexp 1 oração
dos serviços de telecomu- mentes da ca_ncessionária respectlva.
sendo vedado seu uso
nicações.
para cober"tur_a_ cte. despesas de
custeio
do
serv;ço ou para
Cor'i!irElS_so .Nacional -c;lecret.a:
ou a-i squ_er ou_t,ros "t i.ns.
·:--~NQ

o

88, ,_pE. 1~90

a

E.S.sas · f_o__nte::. de. recur"sbs. a1 1 adas à . rea.1.l.Péld.e
ta r ; fá:r"i a
o
as_segurar·ãa· a autonomia f 1 nancei r a das · concess 1 onár i.a.s de
§ ~;-"- O.s ·recUrsos da pa-,....:t(ci-:..
ser\f;_ços_ . públtcos. _d_e .telef_oCAPÍTULO I
pacão f í"rlanéêí r a-- devem ser est""la. d1 spensando o
P_oder_ PUDa Exploração_ do Serviço
bl 1co_ de tnvesti_ment_os no Secritura.d.os e.m n,.rbf':i_çe especial
contabilidade
da
tor de Tele.comuni·caçõ~s. __ para
Art.
1 ~- Os servi_ços Públ ices na
canalizá-los
par·a- as ativida- de telecomuflicações _s-e'rão· é'!tc:- concessionár-ia come patrimônio
conces~ão.
di sdes típicas e xnde-legáve·is
cfo P 1 or~dos por empresas sob -cbn- e cap 1 ta 1 da
_Esta.d_c.
· ---trole ac:i_onãrio esta·tal, i=ede- -tlntos.-d_o pa-trimón;o_ e cap;tal
da' concessi __onári a.
ral, est._aOuól ou municip_~'l. ·
Para maio_r clareza, or'bpõe--se
§ 2J<. A remv_neração do -_capital
Substituir
' a
expressãó
§
1~
As concessões em.v1gor
"visandCI
aa··_-seu equ-i1íbrio em 5 de outubro de
e do patrimônio
da
concessão
1988 são deve
revert_er
para
a mesma
econ6m1 co-f 1 nance i r o'' . .
por
1 das nos· termos do art_, õ6
conta
e
fi
na
1 i da de.
"vi san_do
ao equi-l íbr; o econó- mant
dti Ato_ das· Disposições _ConS'timico e f 1nance ;-ro- "d,a_s_ resl?ec- tuci o n-a fs Transitórias.
·
§
3.._ o·s recursos da parti c i-:: i vos contratos d.e concessao.'',
no § 1~ do, art. 13 do.. Pr.oJeto_.
_§ -2.1< 'Éde _'tr_i nta anos' conta- paÇ.ão financeira e a remuneração
de 1 es não estão suje i t_os a
dos... _ a parti r
da publicação
-,--Somos,
assim·, peil
aP!"Civaçâo desta lei. o prazo das conces·- t_r_iputeção_._
do Projeto de.: L:-.~.1_ ,,- n.c _ , 8&_.:
a e_ s.ões para exp 1 ora·ção- dos ser1990,
com .. -ás
segu 1ntes -'v'·l ÇOS
púb 1 i COS
- de
Art.
a.~< É fa.Cul tada a transemendcas:'
·te 1ecomun i cações.
ferénc;a da assinatur·a a qualquer tempo, desde que formali_Ar-::, 2.!<-0-5--serviços limitados zad~ perante a concessionária.
Emenda na .1
e pr i vao.õs :a e- te 1 e!c:ó-niLin i caçOes pod9ndo a transferência ser
serão
explorados
péla União, condicionada à quitação_do va~
Exclua-se,
no_ art. _p.~<, a ex- di retam_ente ou mediante auto- lor
da
partic1paçãopressão_ "a tJtulo de caução";
rização ou permissão.
fínanceira.
-

a

Sexta~ feira

30

Parágrafo

DIÁRIO DO CONGRESSCYNACIONAL (Seção II)
úntco.

A tra.ns_fe-

rênc;a- oe ess1na.tura "seíTi SLi2.
forma 1 i zação_
_~perante
a
concess 1 on.árj ? ..... ~~j~$:.i t,a a:qi:J_e l ~s

que a efetuerrf a- perda de ass1~
natura e do valor da part'fcioaçãó n nafiC'?--i r a, . a ·qua·l quer:
ÇlUfo'. ~e

tempo em

t?iri~-.

çonheci.-

mento da _tran_st§!-f!=nCla.

Art.
9-'-- NO casõ_ dé cancelamento da as__slnat!Jra. a padi__dc
ao ass1npnte, .a participação
f 1 nance 1 r a será _ _p __ el é · rest ituida.
pe_lc va1or_ vi9êr1te à
éoo-ca· do cance_1 amert·o:: J?Odendo
a
restit"u,c-à-"0- deSse· \/a1or ser
condiciorfac!ã- à c"'êSSão dã ·aSSinatura.- pel·a cohc_eSsior'tária ·-ai'

ou-crc ,-nter-es~Sa.dR _e; __)io_- _'pagamento.
por
es_te", _Qo_ v"ã:l o.l';'_ da
partlc,p_açã_o_ a. ?_er~r~sn_fliíó_~·Art

10.

"'::i Cl pação

o-

in:;;t1tu_tq__ç:la oar-_
poderá

f 1 nanceir·a----

ser

adotadc.para cober-türa de
1 nsta l aç6e.s especr_a iS, na -for:ma. C1e:"1n,1d_a-_ no rei;"iuT_atnentc.
CAPÍTULO IJJ.

Art. 1 ·,. A exploracão de ser-.VlÇOS púOl icos de i.ei·ecomunicações. __ e
remuner-aoa med_1 a.n-re~a~ltá
aorovada
pelo
Pode~
Concecren te .

A!""'t-.

1 :<:.;. As
prbporcl onar,

,

tar-·1 fas

oevem

o0r1ga~?r1amente:

!' -.-. a: cqoertura ·-do.s custo~ -oa
exp 1 oração• Qos ser v·; ç:·o-s, aS-silT'

reconhec 1 dos:
II

·

- -

a -Jus ta remuneraçãc do
função--

cao i ta 1
1 nves ti Clç_ _ em
dos Se'"":v1-ÇOS:

I I:

~-

a- expansã_o e mel hor·a-

mento o·os -s*?:ryi_ços.

§
1 ~ Os ·custos O;;> exR_l oração
dos s~rv1ços, neles
,ficluidos
a· dep'rec,_açã_c é-,a··amo·rt,zaç·ão

rea1izaoos

1

1 a elos_

nos

nvest 1 me'1tos, são

·ca-1 cu_de aço-r:-_dO :c."'ní -o-s· *c;_r_"i t$-

~estaoelec-foõ~::.

Conce-dente

-

·

pelá
..

ano,

in-Cldlndo .. 1ncluS1ve.

ore o património e
:c'~, -concessã.o.

o

~ntre

·ao

empresas.

so-

cap1tà1

§
3-'- A expansão e o melhoramento dos serv1çOs São atendi;..
dos. po.r
recuc_sos deCoi"'i"erite::.
de ap 1 1 cação de- UITl- perceritua 1
de
qu< nze
p-or ·cénto So_bre· o_s_
v a 1 ores prev1 stós pára ·cu-ste i o
dos serv.1 ços e _ __remuiier·áÇão dó
cap1 ta 1.
· ·
~~---~
--

O SR.
Soüsa) -

PRESIDENTE (Pornpeu âe

!tem 1 :

PROJETO

v~

DF~RESOLUÇÃO

N~ 45.

OE i 990

(I nc 1 u í do em Or-d_ém do

--u·;-a

O
Poder _Concedente
fixará c·r;tér'los
-·eompensação de eveni;ua is _excessb~ ou
1 nsu fi ci·_ên::_i_ a -- oe
remuneração

rto

serviços
públicos
te 1 ecomu_n i cações .

Vcrtac;:ão.
em ·turno únicodo Proj"eto de RéS.ol ução- n.k

§

2.c.

das

p·ara

empresas

nos
~I\

exploradoras de
de

§
3s ~Ne fixação· das tarifas
Poderri -s·e·r
feitas-~a'iStinções
tendo em vista a· classificação
dos serviços. a __ocupação
dos
c1rcuitos- -e -a-distância entre
os_ pontos de
coriiúnicâ~ões.
sendO vedada
a
concessac de
TSen·c;:ãb ·ou _t-educ;:ão= SUoj et i va
da tar1fa.

45.

14,

·

Con~eoent~.

Ar-::.
i 5,
Este, 1 e~. estar:á en::
v1gor na da~a oe sua
oubl1caçêo.
reyogadas _as .di_s-poslçóes
em contrar16.
'·
· -~o
SR.
PRESIDENTE {P-ompeu de
Sousa) .... E:r. votaç:ãc c-:!:. E.'!õendas
de n_s..s. 1 2:. 3.

-

de --199o-. dê"ãDtonz dó
Ferriarióo· ' H'enr i

qUe·

1989, que O:i.spoõe s.obre
1 i·_n'ft tes · -glObais
e- Cóndi éõ"êi·s
pá_r·a ~as- e"per'aç5eS _de _crÊfdito · fr'iterno·. é"..., ·externo dos
ii'i"Unicf·pioS e 'de· -suaS r::S:S'pe-ct·i v as autarqu 1 aS: e eS'f"ã"be_l ece 1 im< t_e~_ e _ conÇi'Ç'Qe-s
para
a concessão ·oe ·gEH'"ánt i a5:·, t-enQ'O"
PARECER--FAVORÁVEL, sob· ·r.~
d_e -.1~~0. da ·ç:omi_s~ãq

a:z.a.-

.. ,..~ ~ de
- . t;::o~.-.

Assuntos

Ecoriôr'ifi-

e~ce~~~-~~s~~-0 s-é~~ã:On~a-~~~ ~: ~~á ~ ~ ~

do dia 26 ae·aut.Uor6 =unrri'fo ... '

Em

:.Jói-6.çi"o

no "únlCC:L ,-

é-

p~~J etc'. errr ·tur-

·

·

.

-

!

. -

----

,-

;:_:-·--,·-!•<--" ......

O s·r.
Mauro Benevides_- Sr.
Pres;aent_e·;- p$-~o a- pala\.~_ra.

O SR..
PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa ) - Com a pe 1 a v·ra o nobre
s.:enador MaU_r_õ Bene-VíêfEts.

Os
Sr-s·.
Se"fi"adores--'QU€~5- aprovam
queiram
permanece.'"
--sentados. (PaUsa.·)

O SR

MAURO BENEVIOES I PMo·e·

CE-.- Par a eCJc8.1'11.i ti.haç · cf V<:na-çâtr.
Sem revi sao--dc o:--acor-. J · - SrPresiaente..
Srs . . S_etiádor"é:,S.

Aprovada:;..

A

-

-que _a 1 te·ra-·-a reãa~
- __,_ çã"o -do ar t . 16 da Reso 1uçãb
do Senado Federal ns;: 94.-dê

As ta r 1 fas dos seC"-

taôelecidas
median~e
ajustes
corr.
as- aomi n1 str~ções ou erppresas
estrange1ras- ·envolVTdas.
aprovados
pe 1o
Poder

-

C_ar~d.os.o·.

contas.

VlÇos pÚb"l"iCOS de- otelecomu.,·icacôes
internac•ona1s são es-

termos do art.
172,
b, _do Regimenta· Ini."er-

S9.ríaOor

§
4~
As tarifas cobradas e~
conta
s~rão
as ... Yi g_e::~es
na
da ta
da
apresentaçao - das

neSte 1n~tar
mat~ria·va"i"e cOmissão Di---te. _rette·rar toda_ a·_ar_pumefr:-:·ã·flna;. çã·à·e. exoendlda__ na ta-rde oe·-on:..
perm1Ltndo-~os.

retor_a. para a. redação

te·m o·e_lo eminefitE: ~ioe"·'- Rõflan
· quanoo,· JUSt1fl6anac
a

.

-·

'""

~ito

--São as seguintes as emen-

Cias aprOvadas ...

Pode-r
-· ---

§
2~
A Justa remuneração do
cap1tal é de doze oor cento ao

·concedente

seU
eiqufl feri-o
econõmi-ct:r"'f1 nancei ro.
sando

0

c:to-s

Poder

rece1 ta de serviço ·oúbí i Co

Art.

· Da Remuneraçã"o dos Ser-v i.ços

o

1 .._

§

fixará critér_jos de. r_epart;ção

de
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Ex,c_lua-se.

e·xpressãc
cau,ção_,_.

êmeirida

n~

busca· ae: ...um~. solu~o consensual
E?'IT' . 1:·or.nc cesta matê"r-Ta. ·
que 1 nteressa di re_ta-mente
aos

e_~tad·os e mLJnicíp10_s brâs-,1.ei~
roS"""".-- ~man-1 festamo-nos
favóra6
...
•
a
velmente
à -HeSoYucão r:"" 94·.· de
~u 1 o
de · 1989_,_- _Qu_e J cL :teve· e S\,Ja ,_,-1 gênCl a prorrogada.· neSS_G( t 1 nhe de

ar1:igc

no
'"a

---n

entendl"mehto. à'tê t: d1a -7 cfe
dezembrc.
Ent re·fanto .-- d-i-ái"'o'te
oas
1 mp l i caÇ:qe_s
!'Elg 1 máritâ.1
1 evandc em co_n"te que. a ma1;én,_p
s~ acha _e_IT' ·rE!gl me de- ur-!;ién't:"·nr-.-

a·2

su_prima-se

o

-a--rtigo

renume·r~nd.õ-se c::?_-S

-.de_rna i ::r.

9

·

EillerldariQ--03. .Ár_t_;gQ"Li~~,

s:

-s

-.mah1 festa.mo-=nos-·neste -m:ome·n-ü:•:

§ -1-Ji"---:-

Onde
se
1 é:
eq"u i 1 ib_r ro
f1nanceíró-"

"vi sande ao se.u

econômicp-.

a favor· da proposfçãc. e_moo'r~
salb8_f110_s _que i lustre:e-- Sen~cfo_-·
re5 haver ao· oe. requerer- v·er·1·-:..-f1cação de QlJ,g_r_I.Jm. ·
O

Sr. Odacir SoareS - Peco a

É asse:&}urada a reapalavra, Sf. Pr~si~enté.
l"idade tarifâ,...ia. sendo veda-visando aO EiquTl ídas Q:iJÇl 1 squer ·medi das que cori-· br"io · econõínlêo e · finarjC:eir,-0O SR. PRESIDENTE tPompe~ de
trar 1 em
o
-diSPOsto
!leste dos
reSoectivo"s
contratos oe SouSa) ""'7 Cóm a palavr;:-: __o t:"lOO~"'e_
art1go.
·
1
Senador Odacir Soares_--·cOnceSsão. '
Art.

13.

Ce-,a.:.'se-:-- .

O
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SR.

ODACIR

SOARES

compreendldo~

sa1r aa Ordem dó Die. sér_

re·

Jeitada._ por esta~"' prejudlCada. na med_l da em _aue ontem aç prorr_ogação da Vlgênc 1 a da Raso 1uçã_o n_-'- 9.:< .
de

pr-ovamos

1989.
até o dia 7 de oezembro
próximo.

Portanto. se -as lideranças.
cntem, subscreveram re·gi m.e de
proj~10

urgêncoa -para .. Um

de

res.o 1 ução ou e. prorr:-oga a Reso1 uçãc n" .9A. de- '1.989. que repete o texto· em votação ·rte_ste
mome~tc. não temos por oue estar votanao é'! mesma matêrie de
o·ntem.
Entre-tanto,
comei- nãc

fomos comoreendl dps, eni::al!l'i nhc
cont_La,
exc_l u 1 ndc
a h i potese

de podermos, se for o caso.
oed1...
a .
yer1ficação
de ~uorum nc momento· ad_eqUa~
ao.

O

SR.

o

o~ Srs.

PRESIDENTE CPompeu de
_Err. votaçáo.·~

senadores que

proJete que1ram
sentados. (Pausa. )

·aprova~

p~~manecer

o Sr. Ney Maranhão - S.':'··- Pre:-_
coMe L i de" r -do
Gover-

si dente,
ne.

de

peço

quorum.

ver1ficação

O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)- Va,-se proceoer ~ ver 1 f, cação
"de quorum· sol 1 c.i tade. c Paus~, )

Diante
da
evidente
falta
~uoru~ em plenár1o, a
PreSldência suspenderá a presente

de

sessãc.

Está suspensa a sessão.
!Suspensa ãs

ErancfSCo Rollemoerg

fes_~açac.

GersOri Cainata.

ó SR.
SO!Jsa)
V. Ex-"'

Concedo a

Jami 1 Haddad

o

~\.na h~· Mãga 1-tiaes

Mário Covas

Ronan Titã.

16

noras e e

mi nu tos a sessão é reaoerta
às
16
horas e- 1e
m1· nu tos.)

. SRS.

O$

at:omoa.;..

O

Ney Márãnhã~

SR.

Sousa ·1 -

D1a,

- oaac1 r-_Soa~es

da banca:..

no_sso_s

'PRESici~NT_E (Pomo eU d~

SR.

as
suas
déncia se
E.x.<:

Voão Na'sc1mento-

r_eglstr:-a~""âo.

oa lavras. e a
soJida:-iza

Pres i com v.

PRESIDENTE (Po~peu de
EnCer·r~da

~

QrOerõ

do

volta-se a 11sta ae ora-

acres _, nscr 1 to::..
Concedo

Carneiro

-DE"

os

Sousa)_- Oj. Ana.ls"

L,ando

ABSTÉ;to-s!·

da
oa
, mp·,.._ér1sa,.
Lraoc::_l h_os. -

O

A-f~nSÕ .Sanêt!~ _

Oziel

e que

acompanhahdo:_sé~or~:; ..

Ru~· Bace1 ar

"NÂb''

a

nham" Os n_O$S_o~ trab_a_1 hos cons't.antemente. temo_s_ ma 1 s_ um j Orna 1 i sta .. ·que acabou de sai r de
olenâr1o._ .. mas__ e::;;:tava _al_i ,__ Ass-ltlr, ·óuena Sai.Jôar o nõvo _j_o_r~
na.-ílsü;- ·sâmpaio,- oue esLa_ié

JoSé PaUfo 8 u:io 1

Ami r

palavra

sR." uUTAI'iv MAGALHÃEs"< ~soa,

-ras conhecidos.

Nabor .Júnior

VOTA/li,
SENADORES:

PREStoENTÉ (Pompeu de

BA. Para man1 fe_stação. Sein re-.
vjsão do orador,)- Sr_. Pres1dente.
mu 1 1;__as . vezes
r:-et:_l amo
que a bancada da 1mprensa f1ca
vazia. Hoje,
f1cq
satl~felLo
de. ver;- que. alé!Jl dos jornal is-

·Lulz Vfãna

VOt A.G

Senado~

C

Sh.

Carvalho.

a

tia'l a \Ira
ao -noore
S.ab,ó 1a .
de

Ci Q

SENBOOR'
Rachi

Aprovadc.

Sr. oJutahy Magalhães<1 sr.
__ peçc
a., pal_avra

Preside_n~·e,

pa-ra man1

José Fogaça

meu ver. esta matér1a deveria. nesta sessão, pelo fato
ce. regimentalmen~e. não poder
~

sousaJ -

o

Cid Carva.lho

(~FL

RO. Para encaminhar a votação.
Sem revisão ·do orador.)- Sr.
Pres i aente,
S.rs ,_ .. Senadores.
quero prestar um esclarecimento muito Simples.
que onte~
tentei
fazer.
mas não fui

Sexta-feira" 30

â

Sa 1 aanha- De~z

_, '

o

SR.

CID

SABOIA

DE

. CARVALHO ( PMD8-CE. ,ç.-ronunc i;;: o

segu 1 n"te
discurso_, .Srs. _Senr;f-:
O SR.
PRESIDENTE (l=>ompe_w de c:(Ores. ont.eiT); __ c.._Senad_o Feoer~n
Sou se) _- Votarªm _SI W-_ ~ 2 _Srs:. teye ..uma sessao fes ti v~. uma
Senadores: e NAO, 6.
-sessão oa ·mai.or
importêf"icn.;!
festiva.
porqué relativa a um
Houve_u.ma abstenção,
grande
talento:
de sauaade. ·
porque
r e 1 a 'ti v a
a um Comp·ã-"
Total: -1-9 ·votos
nheiro que não ma1s
est.ã.
e.
aclma
de ~udo; uma reveréncia
e um granae morto. c noss·c ~c;-o-...~ ·
Não houve nUmero,
lega.
de
Se'nado Lu'i z- v 1 a na
Fi 1 h.o.
· · '
F 1C2i •• e(n conseqüência. adiada
a ·materla constante de_ste i tem
!;nQuanto . de.c.orr i .a
a- reuni ã_o
bem
cõr'rio ã do itém 2 da Qrdeffi
o e_ ·ontem·. eu f 1 aue i a me
1emdo ·dia. ·
'
brar de alguns aspectos imporÉ ,~-·segu1nie o 1 tem cuJa "t<:fn_tes a re_spei 1:0 aa oersonel l daae
do nosso ComPanheiro.
_votação é adiade:
oostum<;~-'!l~nte hOmenageadO;
cintem. ne_s.te. r~c:: 1 nto ·
PROJETO DE RESOLI.IÇÃO
-N"'- 62. DE 1990
o

Queria

-~por

d_lZEt:"-.

exemplo.

que Lu;z V1ana Filho, como i~~
O SR.
PRESIDENTE (Pompe!J. de t~r:-mos do. art. 172,
!I, b, do tel ectuc: l . - não era apenas um
-'-Está
reaberta
a. R·eg1mento Interno,)
nome conhecido no .Bras1i.
nâc.
Sousa 1
era apenas um no-me rest.r ~to à
sessão.
Votação.· em turno ún 1 c-o. cu 1 tu r a na.ci otia 1 ; maiS do que
Peço .. aos Srs. Senado.res assudo Pr,oj e.to~ de Reso 1ução
n"- 1 sso .. era um esc_r i to r bastante
onde
mam os seus resoect1vos
luga62,
de 1990. de aut_o_cJ_a_ do 1 1 do em todos- -os países
res_.
para procedermos à ver isenador Ney Maranhão.
que se fala a 1ingua portóguesa, e
flcação_da votação solicitada.
dâ nova redação à Resolução as ed;ções de seus 11vros tar.t-o
sao
bras i 1 e i r as quanto
{Pausa. J
·
- n.L. 9~: de 1989, tendo
.
. portuguesas. Devo dl Zer que as
órofer-; do
em edlções
da Le11o com as obras
Os
Srs.
Senado_res
já podem PARECER·.de.Lulz V1ana Filho alcancam
votar. (Pausa. )
P-lenário, da Comissão
vendagem
internac1onal,
Uma
(Incluído em Ordem do Dia no_s_

{P~ocede-se

VOiAfl

SENADORES:

"SIM-"

à Votação.)

os

- de Assuntos EcOnómicos, fa-

voráve 1 _ao projeto c;:om

m~ndas
a·- 4.

as

E--

que apresenta de n~s 1

grande .vendagem,

prlnClp:almen-

te
no que se refere aquelas
biDgraf\as básicas da obra
do

homenageado de

ontem.
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o seu trabalho sobre Eça de
Queiroz é
absolutamente
marcan'te.
tão
marcante -como-- o
trabalho sob r§!, 9 ,f;'?n:~p do ,, Ri
Branco,· como bo-·'tr·abaiho sobre
.José -de A 1 encar e· õütr'oS" tãri.;'tos
oue
escreveu
sem que ·se
esqueça.
no
entanto.
a_ sua
obra- de·. rrta"i'dr' r'ecUpêf-"ê:us~Sâo;
aue é a
v<aa
do-- ·-conselheiro·
Rui Barbosa..
- - - ----- -
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menta
na
tarde
de hoj·e. que las razoáveis
naquele'
Tempo,·
cheguel--à:
dialogar
com
Luiz porque ·o "-séU~l ivr·cr ·sobre Rui
Via1:1a
_Fn-no~·-sbbre·esSci nossa
Bar-bosa. po_r 'é'Xemp-1 o·:' 'é , ta 1 Vez
espontâneamente
iniciativa. a oiog·r.'affa- maiS-a-lli:d:"fZE:cda do
que
obj et i vava fâ:ier.. .c-·ast.ender çran_:~e. b'r'7:,_s.i lei r:'Q.
·- - ·
ao Co_nse_l_fiÇi di:l. Repúb 1 i ca um
E querer e:-i:;:ilicar per quê,
hoineni qUe; r•epesef"itãridó ·o Sênado--Federal,
com
os
nossos Porque Luiz Viana fílno es·c-revotos.
portanto,
ali Pdoeria veu aauela biografia quaSe que
_famiter uma atua·ç.ão _ marca_da
pelo no '8-Tongame.ntc ao cl_inia
jâ -•que ·conhecera
Rui
equi 1 {brio.
pe-1o''aprúilio, pela liar·,
c1 ar i vtd!êlnci a, pel c
d_escort i - Bar-bosa na casá ·de
seu_ - pa ~ .
Acho_que deve ficar nos Anais no,
Viana
e'ra· criança. n-1aS'
-pela
experiência Luiz
da Casa o registro do escritor extraorainária
qUê
ém
p'roblemas gua rda"Va bem a -; d_é i a --de
com
repercussão internacional
ligados- a
Repúb1icas
dentro fora apresentadc a_ Ru ;-, auando
que foi Lvtz,Viana--Filho,
,in-. daquele
contexto de sua." .i rífãnc fâ -..:-- ·a_-- írif-ânc i a
tegrando- ·uma'· 'das' ·mais it'npôf~· cõns-t.itucidnal. SerH1 ,~ da par"'' dê
Lui-z- .,;.
"fsSO 'f'di "IJiT'• ·fato
tantes
col'eções ''da
Edri tora te de LUi~ Viana Filho, a ale~ que·f"fCót:;J BfTI sUa _memôri·a
âf4
Le1lo; coleçao ·Onde está· Lati..: gr i a Ín"Ç_i ma de éritender --Que õs os --seus- -ul t 1mos dl as.
no· ·coelho. CàléÇão ót"íde · ·est'ão 'seus Cole~as
Çjele
se- .havia!T]
grandes
escri ~ares ·de ·outros 1embrado naquele momen~o. para
Não teve opor-i;un i da dê' de conoa í ses. esc r- i tore5 ·. de
POrtú.:. · que compusesse o- canse 1 h c
de_ vfver -cc;in' R'ui-.--ma-s-~t-eve- opcrga 1 . -··e nessa· ·c-a·reção:. · repet 'i-=· Repúbllca.
Evi.dentêri'lêt1te. no'"' "tamda'dt::! · 'a'e ·colher· o· t:e:.ste_nieidamente, a~arece o autór
Luiz· bre S,enã:dqr Cid.S?pqia de-car- nho doS --a_we: ·:cO.,"'-'i .vérarr.
com.· ~o
br_a51_ ief~"c,
o-· ~grahde
Viana Filho.
valho.
oS
fatos·a-correri3,rr· dé gra·n"de
Ru~
·modo traumati-zante. porQUe
a..:.. Jur·i·s·t_a e ··grt"ã'l"'de _ a·r:adoc
Sr.·
..
~auro
t1ngiram
a
v1da. daquele emi- Bar-bos·a,
..
·_-_
Berievides21 Perm>.te-me
um
a-· nente Co1_ega que sempre ·soube
part'e. ' noor ~ · senador Cfd~Sa~. pontff;ca"r nesté?_Ca~'!IL-~eryin:
t.
biografia
Ql,le
L:lfiZ V1ana
bó1 a de Can;·; , hó?
._,,·'ao cara todos nos de pãrad;gme Fi 1h c· f.e:i·- de '"RLJ ~- ·nã'c· ·e-~· ·nc 'ehpeTa . sua .. honradez,
pe 1 a sue tanto; " Umâ p:éc;:à' aoái'X'onade'; é
O
SR~
Çfl;l~ ~ .. ~~eyôiA ~, O~ C1 gni dade, pel c · Seli~ c:=h'l Smq: i ssC' ·que ·-quér& d~:z·e·------oatr' .. da
é
aquera
PéÇ-â
CARVAL.H021 Ouço· .V: ·.Ex
· ·com pe)o
seu extr_aord1n6r1c espl- t.rlõu"Ti2:": ·rtã·c
•o·Cfo
prazer.· 'Sêfi~õor- MaUro ri~o p~b1 ice. Nesti ·rh~tante: pr·õ-dLfZ'i t:f<=: pe-l·e·' a mi :::ade
somer-·
~eneVlCle5.
·
po-tant.o. · atr-2ivés
do
áparte te. nã~ é aquela pe·ça d_o admique ofereço a-o dl scursé de
v.) rador. _ÇlC_fã, __ -,:c;lve;t _t,.u1:;:: .V1a-.
O Sr. Mauro Benevides21 Nobre Ex~>. - va1
ã mlnha hom~nagem.
Senador C1d SaoôTa
de
carva-- semtlt"'E sentida.
de: "Eihaltecí- ~~r ~ l'"~~g~~~~~:'~~-e;~~se~l:;l i.~:
lhc.
nunca ser.:§ denia1s para o mente- _ã-t,:jgura ·e:x-traordiriâria né:-te
de g... anoes o·ersona 11 ç:~ã-:
Senado Federal
abrli
espaçOs do grande ·Representante de Ba"" des. das aúe1s ·t.ratoL.· S. Ex·" c:·
toôóS- -"'exa·rri'ínot.J" -com gráriéte.~e-:t- ·
nas
sua~
sessões. ord1nãr1as hfa no Senado Federel
ou extraordlnárias. para nome.
pi~'tc crft1ço a,· Quero dize~:·
na'g'ear a ·hgura_ €xcepc'i0ri_el d€'
_O
SB,._ _
CID
··SABOIA
DE t.endc na sua mente o auadrQ
L_u-1:;;:. Vienna Fl1ho,-.· que.·soUbé~.cARVALH021- ObrigaClo a
V.
Ex"' h 1 s t.6r 1 co
onde
o- per"sb·n-a'geín
sempr.e. ho.nrar E"d.ignlficar não-- Incluo
o
seu aõal"'te em m1nha relat.ado exis_t,~.
apenas :.esta_-ca-sa · ma'S
toda
a· f~la .com::-c m_i"fdfrd,..~g~.!.lfho e .::.;,m
v 1da
.púb U ca
.· braS íi e H'i!!l •. 'granáe ·. 'oporfuriTçi'Gfc;:fe: ,' pof'que
tu ,-z·-· V1 a na -,-r.,-, nó ·não f'6i" =a-_,
Recoroo-me.~ envc1vTdo:- ai·nda'.' ·estou-- na
triblin<::~·
'éxa-t"amente que:'le"'bi"ôgrafo aue va~ apanha_r
em- profunda
emoção.
de que,· para ressaltar alº'uns a'sbect.os o~
aar:los em revis~_as._ ·err jõrouando
't-omamos
conhec'imeht.o, ~ da o-erso_nal t·d$de -dê "LLli"":z Vi arrz' na is, em 11 v r~-· '[.:i C tQ~- que;,. Se~
em
Brasi11c:. .. oo repent1nci: de~ FiTt'ro ·qo·e
quer·o :que_ consterr:. res-rri·ngett
®éll:a-s ã"' um~·t'lsapa ... ecl mente. em
São .. Pau 1 o, dos. Ana i s--oa c as-~·::
b; i o~r:'af i.E.. -.a---urr, -mà·(er·; a:
ptr.:""
dQ, _nq_ss..o. ino.l,vi_dáve-1 Colega.
---.
1 í:·rcc•;•'"•não! · Ele
s1 tuava
o
ent_ão n:o._:_exerci-:c;j·Q___-:_Qj;I:_:L'i·cferanO Sr. Ney Maranhãci2'1 Permite ..' pe'"'sonagem de quem _-"t'r-a ta·Võ· · eça. ao
PMDB. v.im à. .trlbuna .do' me v.· Ex.:: um aparte?
xa"tamente
no
cenár1o aUe era
Senado para apresentar. naQLJe-'
._,,_,_·_~ ~;-~ :_·
ao
se!u
';:lléYi(
conhe::1mento.
le pr1me1ro momen-ro. um requeO
SR . .:..- CIO,
SABÔ.IA
DE porque
antes -de- -ser-_t~lõbrâ'fo
r1:ment.o, de. homena-gem .a .Luiz. CARVALH021 DuV1rei 'V. E:<"' log·c·"LUlZ"Viàna ·;:trn6-efr~a· h'i_s'tÕr.'iav i an.a.
Fi- 1 ho e a-qUe las so-l 1c-i-· que
responoa, ·ou faç:a a 1gumas· -:dor:
esse
oe~a 1 ne dev_s_ Tlc-ãr'tações oer_tinentes- ao. desloca-· cons1oerações
~
respe1tc da mu~to nem
assentado
aqu1
ne.
mento .. para .a Bahi_a de uma: ~c:e--~ int..er.ferenci·a "do· -s~r,-a-oo"r Mauro Cása:
a.-o-:rc:rçp-afléi \lfti-nc:.~--como·
m1ssão de Senadores.
-cendo
à Benev1des.. " · ·----, -~ ·_,_
e arte. dern:ro da -his'tón·a.
e
frente- c_ próprio Presidente da
não
Lirria- narra-tiva au·e ;:,.m-anh.§
Casa. a fim de__ prestar as
ho"""
ouero :di.Zér ;·-por· ·ex·emp 1 o. que a 1 guém "tent.ass·e cone· 1 1 ar ' corr
menagens
de
reverênCia
e ae a lda de LuYZ Vlàna r; lho para a
história
e nãO encon-rras·se
saudada ao grande Líder que- a· o Ccnse1hQ da Repúbl icõ era_ já os meios adequados..
·
Bah1a _,e_mpr_estou ac-:País. para ·um fetO' de·J·ibe-ra:do n·o·--senadd.'
serv l_r-1 he
com
a
ma, o:-' Mas
Sêriàdõr --Ney- Mar a-::~ , A bi 6'g1:"'af'i'a .Oe' ~:?"u ;. é ·-um tempcser') edade.
M.às .eu. .:me perm1 t ;-- - rihão, dizer- 'a6S · ·-me-Lis -- ·comoa~.'- de hl sTó''r'1 a ao Bras 1 1 . · não --é
r1a.· ·ne'S'"t-e· 1n_stante..
d1·zer
-a- nne1ros· que aqu~ estãci. e en-- s-ê- é Vid'a dE- Rui· Barbosa é ·i.Jrr.
V .. cE.x"' -.Que, há-C"er·ca_-de 30 ou -rre--eles o fi.lho dê Luiz·Viana tempo da vida bras-ile1ri::; é
o
40 .dl,as_ .an"tes
do· desàPareci·- F"iTho-.~:~~~~- 5_enãdor "t:Uft' Via·na tempo ·cto-·é>'-í"l"n:;·-de Ru~ .":são ds
menta__ de _Lui-z V_i a na Fi 1 ho, um - Nét.o .~ que _ab
_i ong·a ---da·
m1 riha porões de na\ifos. · são
os
·so_gruoo Cl_e .senaaores tomou a
·;- vida
in·t:ere·ctu81 ,·também come tr1met'ltos
PSiC;'oTóglcos .-dé Rui
n1c-i_at1va de apresentar o nome int'égrarrte de --várias· acadê- perse'Q11ido:· são- ds _c'bnf"l it-cis
de Luiz Viana. Filho para 'exer- mias,
apr<entri,- muito cedo, a entre o-Impérlo e a Repúbllca;
cer
o_,-carQo de Conselhe__ír:o da aomlrcrí Lu1:z
V1ana
Filho.
e são os momen·foS-dB_ C:Or.StltUiRep_úbllca, dentr_o_,daqueTa·par-~ qua·ndc
a-···cts_nDeci
na
Ba!lia':, çãc;
QUe
TdT-e-n::~.borad_a_ tenda·
t 1 Cl pação- assegurada pela Car~ - cdfiio" ·g-overtia·dor--daqUel e
Esta·,_r ·em Rui Barbosa uma "'tias pr 1 n·c·,--"ta Magna ao
Senado. como·.·· i-o do.:_-o--m-eu--_prazer não e-:-<a aper- pa1s figuras e, depo1s, c- malgualment_e,
à
Câmara
óos tar ·a mâ"Cf do'-G6Verl1ador''da Ba-r cr
comentarista.
Lu·1z_ -VlÇlna
Dep_utados.
Neste
instante, hia, mas apertã-r: afnâo~do acâ..=J.aJjanhou
um ·pedaço. da hlsfórTa
destaco para
v. Ex~. af1m de dêmic"o"l-Uíz-v-;·a-na Filho. cvjãS-"do Brasil,'.em·que-eXistiU R-ue,
c;ue in~egre o
seu
pronuncia- obras· eu já conhecia em oarce'-; e
esse. gedaÇb
do Bras i 1 é ·a
4

c:

e

~

-quer-o-.-

.

~

~

........ .
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b1ograf1a de Rui
Barbosa.
preciso que se saiba disso.

É

Quando, por exemplo. mais modernamente, tr_a_tou_ do Governo
Castel lo Branco, que considerava ser a sua principal _obra;

"O
Governo
Branco".
Luiz

de
CàS"'f:ello
Viana.
outrG

vez. atuou de um modo e_xtraor-

dlnarlamente

biógrafos
fo1

~iferente

comuns,

dos

porque não

fazer a 01o9rafia de-_ Cas-

t_ei lo Branco, nao foi explicar
a Revo 1 ução d_e_ 3_1 de março de
1964;

lou

e1e,

como

h1ttór1a

ac1ma d_e tudo_,

uma

de h1stor1ador,

te

Que

testemunha

fa-

da

e,· além d'õ-·trabalho
hã um _do_cumen;...

é um testemunho. e as
naquele traoalho

pe~sonagens

aoarecem
Ler.

tei lc

hoje,

v1vas.

l.atej.antes_.

um llvr·o_sobre Gas-

Srancc

e-- como

tfrar do

da
Obra da_pessoa tratada. Já
com EÇa. de Queirós, Luiz Viana
Filho era. antes de_ ser a pes~
Só'a _qCje a'p'anhOu o~
dados,
·um
leJ_:t:or
de Eça~ de Queirós.' era
le~tar ________ da Revista
de
Portuga 1 , que
ê bás 1 ca no seu_
tr.abaJbo, era )ei'tor de
Ramalho
Or.'t i g?io.
poi'qlie
ninguém
fala sObre Eça de_Queirós
sém
falar
sobre
Ramalbo O~tigão;
era um homem que c.onhec i' a,
exatamente,
o
Lemp~ramento de
Eça~ _s_aúb.e detectar- com prec isao
o
temperamento de Eça de
Queirôs no enfraquecimento
de
sua
o.e.r.s.ona li da de p·e 1 as doehças·,_ pelas enfermida-dés,
como
pode · _det·e·ctar· ·o co.mod1 sriló de
Eça, __ quando.
E:lli! .QetermJ nados
momentos.
fugiu
de poiêmicas
que nada lhe renderia~. inclusive- _pelo f_a'to d~ estar quase
semore
aUsen.t'e· ae _PortuQa 1,
pe)a
sua função ae diplomata.

II)
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dade
de
político. Ele sempre
pôde conc1liar isso.
Ouço 'agora o· aparte do Sena~
dor Ney Maranhão, o
que- faço
com muito prazer.

o Sr. Ney Maranhào21 Senador
Cid Sabóía.de Carvalho,
fàlar
do homem oúb 1 1 c o, desse grande
representante da Bah1a,
desse
estadista,
desse
exGovernador. ex-senador
e
exDeputado
Federal é most~ar ao
Br:-asi 1 o ex.emplo de homem
púb 1 i co,.
de homem_ Que d_ed i cou a
sua v i da toda para bem· · representar. o seu estadõ. o grande
Estado _da Bah1a; .de homem
conhecedor_
das
1 etras. como V.
Exii está
talando,_ .. co·m mui'ta
proorfiadade--,
desta
tribuna.
Tive c privi]égic. Senaoo: C1d
Sabóla
de
Carvalho.
de. por
1 ongos an·os, __fazer úma -g,..âtióe
amizaae c~m
c
senador
Luiz
~1ana. Nos idos de 1954, o Senador Lúfz ·viai1a.· n·aqu.e1'a épOça -· ~le.itc. Depui;ado-. ,Federal
pelo
Partido
Llbértador,
o
P2irt1do
de
Ra~:Jl
Piila,
do
qual,
Com
pr-imeiro·.J:lla.t'lda_t_omu110 moço. na época
também
fazta
parta,_ representando o
povo
ba1ano
no
Palác1o
T 1 raden"tés.
Quero.
nes"te momento, prestar as mt-nnas liame..;.
nagens
ao Senador Luiz Vi a_n.a.
Qeputado Federal da época, com
oueTJl mu; to apr:end_i .e c!JjóS. e·rr:sinamer.tos me foram
mu1to
ú~êis .na m1nha \.lida públ1ca

túmulo o cearense
que
foi
o
prime 1 r o
Pres Ldente ao per í o_d.c.. a ·parti r o e 1964,
E..
por
Vejam
Qí.Jem
era
Luiz
Viana
que
incrivei que pareçe. mui_to em- Fi lho. ouvi dizer. ontem,
bore. tenha s i.do
urr.
1 i vrc
em e 1 e -aprove í ta Va O-- i nte:--va 1 o _de
que
Luiz
V1ana.
Fi1flo.;trab~
sua_ ·v·n:~a por í t, c a.· pa..--a Produlhou. come para t_enc:ar
ev1tar :;: 1 r
a_qu.e_l a _obra. Mas não- fo'i
EsSe
intervalo
o e turpaç:ões.
o.u •. c.amo
auem somente 1sso.
auer 7r.ansmi t i r para· a· Nação a apenas ___co1hci_d·1 u· c_om sua 'óbr?~ .,
verdade i r a 1 magem de Pres 1 de "'l- poraue ele a1 nda .Pr.e.t.ef'l,dfa essobre- Euc11aes da Cute - anc:es que houvesse a
da- c~ever
terloração - Luiz V1ana ~scre nha: dia"nte ___C:le tantOs ·atenta;..
veu esse l1vro com
uma
certa dos,
a aemora de Eu c 1 i aes,
V1 a na·,
que
estava
dosagem de arr.1zaoe em torno Q~ -ele. Lui'z
ã
r~s'tabelecer
a
f1gura de Caste~lc Branco e em ~abili~a"do
verdade· sob r: e o·_ grande
esc r itor·no_ de todas as f 1 guras a 1 i
envo 1 v 1 o as, _Mas,_____ ;_não
f.c i
um tor braSileir_o__ e, ontem. r.ecelev1ano,
não
fc1
uma pessoa b~mos ..agu i,-· o ~i v_:ro. -~oPr.e AnfCur,·osamente.
oarc1al; narrou os_ ta::tos. com s.1..0 __TelXelra.
'E:ram a~s· h-o~i:nagens ·que. nêste
LU12 V1ana Filho começou c s-eu
uma
clareza
extraordJná-ia.
51 tuand_o_ no tempo todos
aaue- trabalhQ,
inc)us1ye. comq .J_u- .t<ls:tante·,
t~ueria·
pr"'é_Star. ~ao·
r _i s:La.._ é um breve trab31 h o.- Nc grande homem público. orasilei~
1 es
aconteci mentes.
'-Odãs elrdcio 'da_ .. _décatfb
_de 30. ere ro-dSsaparecidc-do nosso meio.
que ias pessoas. de tal
sorte,
Gomes,
Mui t.o .obrigado.
que ná al1. além do depoimento assinava·. com O r 1 ando
hlstôrico. alêm·oo· testemunho um traba 1 ho._ mu1 t.c. r are e po_uco_
SR.
CID
SABÓIA
DI;
de
Lu i z
V 1 a na F 1 1 h o. a 1 ém da
encontrado. mas que jé
era
a -0
CARVALH021 Obrigado a V. E-x~ E
local1zação de pessoa no
tem- demonstração de todo potencial
"também
um de ta 1 he dos ma 1 s ipo.
porque _ _não. ·o, zer... L,.mr be 1o de suas Poss·ib11 idade_s_ de
eso
fenômeno
que· deve rustr-ativos .es.se.. que
V.
Ex·~
enfoque para futuros trabalhos cr-i'.tar:
s_oclo.16;;Jicos sobre a sociedade ter acontecido-e oo~ a Literat_raz.
para.
.can.hec_ímentç:. .ao
oras1leira, porque· a socieaade tura
e
a
H i s.tór' i a
roubaram Plenario do Senado Federal.
brasileira avulta nas entrel l - LUlZ V1ana Filno
do
Dlreito.
·M·a-s a·uer-o··-tambêffi fazer outras
nhas
daque 1 e
_t.;""aba 1 HcL · E o .é.S:Se fE:lriOnleno deve ter aConteporítica :de. cons i deraçõe::.. Quero.. fa 1 ar
do
t 1 pc
ae
trabalho aue Poder·; a ~cido,-mas a Vlda
Lui:<;, __ -vi_anê:., FiJho
ser pesqu1sado po~ Fernando de L~uiz
y_iarya_~•!ho Jã.m~rs. ser:_,_a homem·
rapidamente.
Não quero ·aau_l
Azeveoo, por Gi Tbe_rto--Frevre . .e ·capaz ae 1 r.terc_eptar o seu. ta~az..er
um d.i seu r-se de cr i_t i cO
por mu1tos
sociólogos
nOssos re_nt_o _cr_iador par2l produz i r as
nc
afã de recon_s_tj __'t.uir urna e- obras oue produziu; as
l i terá r i o ou como _-uma
pe:Ssba
produque
·co-nhece- a- sua obra. Nãc.
Z1ria
e·m qualquer c_irCunstân.;.
vo 1 ução s·oc i a 1 áo nos-so
?aí s.
c1a.
em_ qualquer modelo oe Quero fa 1 ar de vá r i crs -aspe~os
que acho _que devem consta r dos
Quero.
com
i sSó. de fxar bem v i da que tivesse a ado_t_a r .
-Anais. Quero. dizer
que
Luiz
claro que LUlZ Viana Fi )ho__não
o
oue
-há
_que
~
fa.to
:aa-s
o-fo1
apenas
um
t..iógrafo, ·não·
v 1a na
F; 1 h o era um dos home·ns·
foi apenas um home'iJ _qoer_cUidou bras ser-em mu í to mi'hudentes em _mais
fi nos
que
poder-·í amo"s
conhecer.
A personaildacte'era
ae 1 evar'ltar a vi:a:a-de A lenca ...
deterrin nado_s_
mom~ntos e o _que
aci.ma
tentou levantar é: _vida do
Ba- há também é que tendo ide mui- marcad_a pela gentileza:
rão do Rio Branco, tentou_ resto
~
bibliotecas
consultar de tud-o,- pela atençác..e também
d_igamo.S _-as_s,m; ·uma
tabelecer Eça de oue1rós.
Por
j_orna is__._ toçio munao pensa
que por uma,
demonstração de amiexemplo,
na obra sobr~_ Eça de __eJ e
não ter i a tempo de produ- marcante
Queirós, Lu1z Viana
Fi lho
é, zir aqOilo que produziu pari zade que e 1 e tinha p_e 1 os seus
companheiros.
Poucas vezes me
acima
de
tudo,
um
critico passu com a vida pol ít1ca. Teehtendl com ele e pedi
alguma
1 1terário, que faz uma·bi_ogra- ria. tenho certeza de que
tealgum
d_iscurso
f;a
com pleno conheci.me_nto da ri a,
pelr-que cone i 1 i_ou os_ seus r_e_ferência.
llteratura. Notem que
1sso é dois mandatos de
como
o
seu
senador,
os seu,_ a 1 guma peça
de posse na Academia
uma
coi s.a. rara, porque mui tc::s s~u.s vários mandatos_ de parla- discurso
Bras1le1ra de Letras, que
não
1ntelectua1s tiveram suas bic~ ~entar com-a vida
intelectual
g~"'afias feitas por pessoas que_ e· __ nos ú l ti mo·s ano&, desde que
fosse
atendido
prontamente e
ma 1 s
gent i 1 .
Aqui lo
não t 1 nham noções ·ae
críticas entrou_ na :A.Cãdemi a
Bras i 1 e i r a do modo
literárias
e assim não podiam de Letras, conciliou a ativi- que ele dizia que iria provi_:.:
.denciar,
que
iria
fazer.
aqui.;.
dàde
de
académicO
co_m
a
at.iviavaliar a grandeza da
vida
e

-e _
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lo
era absolutament_E' sagr:-aoo.Era um homem com Quem poc1amos
conversar
pr-·ofundament·e s_obre
o-s ma 1 s
d 1 ve .... sos
assún tos
e
quando -nós o 'encontráv.arrios· ·ao
lado oe Afonso Arinos~_ ai
era
uma
be 1 ez_a.
porque ambos t i -

Um
dia conversel com ele sob;::_,3s i 1 e i r as. E, esse
a_nior
se
exbressa.
no· 1 evantamento ae bre o indianismo, que é exatauma m~nifes~ação naciod$. A 1 ençar: - vi da 13
obra mente
-. _:_em-·-;:otlã uffiã ·apc,-logia, ze1o, nal. e, veriflt:ando todas __ e-sr:eStãUraç·ao- ~·da · Vi áa· de
Rui
sas
manifestações
n(.lciorl?-TS
Guimarães
.aarbosa.-:-· J:flf fr:n~ sobre .os seus que vêm culJll_lnar:. .en::
es.J_Ud_cs _sobre a "Sabi hada":
o B_osa, áté numa Tlflgua.~;;~ern di T íc-.; l de· ser entenBida lá
for-a.
1
es-t-udo ·sobré· c ne·gro ha Bah·; a.
que--- ·é_ ~"Cffi:;a '-·p·eça· - s-6-cib 1 ógi c:a chegãvamos ã _con:::1 usão c:f~ __ au.e
marcantes da Repúbliç:a;. rr.'.•rito&
que,
Séi'('·"ser ··um-"frabãlhc de não·poderíamo_s mesmo _çOnstd·edesses aspectos não cons'ta11tes· uma--SOC't'oTog~a esPecial._ é
a
l1t.eratura
bcas1le1ra
um rar
da h1stór1a. mas fatos que foque
ela
·t ra~ThQ"ae- Uma Soe i a·l cg i a ge- ao-e nas no _ momento em
ram
testemunnaaos.
aconte.c \-tentasse
ser
ilha.
·para
.es_Qu_era r _capa-z
de
ser
cons·u '!ta do
mentes que se
regí s·trar.arr. -no
lipár-~a= ~--quê
restabel_eç2!mos
o cermos o momento em que a
Pa-rlamento
bras1_l_e1ro, ·episótt'â)"lS'to dO--negro na
Histó<la t'era tu r a _ p\,!desse t'óca':-- ·e'm+ ·todlOS
que
e'les'- nar'ravam,
dé ·c::ro- Br-as·n, ~'tia:. CultUra . .d-o· Bra- das as
f_r.on.tei r as
cu1_hira1s,
Impér1o.
-SJ-J ~ ... ri_a- . · ·e-cob01õ1 a . b.r.ã.s.i 1 e i r a . tendo um .instrumenta1- ma1s
um
lnstrument_al
· m_a1s
ToOos e·s-ses livros são- da ma i- Plo.
~fonso
Arinos,
com
as suas
ar-. e:Xp:--es_sãc ;- - _ v-óCês· ' -t'lão
vão genérico.
•..
mú'.t"lplas.· lem.o.rança~ do_ ,·Qut.ro
.
...
E:nc,O:n-::t:rar pa ol;:u:-?1~-de Lwiz ViaAfonso
Ar'inos, seu t1o; com a
oui s deixar_ nos Ana 1 s da casa
na F ·,I ht ne'hhum t raoa·i no sllbslemb:--a~"~'ça de Vir~fllo . .dê_
Mélo
amafa-nc'i'a J · sObrE.' V_'Lcto'r. HUQo. Não essa i mor~ss~c- para aue.
:=rance.
·oe
Afran1o, de.. Mele
vão -'eh~ohTtar- nenhUm
-, evanta- nhã, Um biógra-fo de Lu,·i V1ana
Franco.
Então,
era
pdssiVe 1
Fi 1 no- não-_và. :c;tJ:ér"e"' retr;;;tá-l'c
mer;to sobr~ .. o ro'man·ce rranCês,
Juntar- esses o o 1 s nomens· e CD'..:
um
fr·ances-rs't2., .c_omo ..um
n_ihguêm Va·f enCo'htra: na
obra como
1 hermos quase. que. a
presen_çZ
dE. Luiz Viana·a ti"atlUcâ:o·de um elitista. uma- p'ess-oa· 1_1_9ad_à- ·_a
de
um século de sapiência, u~ Bauc!'élãrre.
, · ·
Não,
úma ~ cúl:tur-a· ·es-r·;angeirA ãr"\te.s
sêcul·o
-de
conn~c, men:tos~
·uJT, abso i_utainet\te, _E) _e t._i nha- aque·- ae
conhecer
profundamenc:e
a
sêcu1·o oe Brasil, um ·_s_éculo oe
porque
1 sso
não-- -e-:-e
1_9_, --~=prry-id:~._çã_c_, Pe;la
o::::ul tUra sua,
amor k.
Pát'r i c;,. . paroU€- ambós
_:t__~ nt:"~a _ era
f_ran.ces-a·· ·como a peora angular v-erdade. O qu_e _e l_e
e·.am mu.1 :to. cledi·cac;lo-.5 'à çú1 tu.~.a
da,, J.i_te·,..·atur·ã-- un~ers.a.l, · · _e u~ conhec1mento ampl.o oe t6dãS
bras1le1ra.
- p_o_c_QUe_-~a l i terat.ura no' Bras'i'l -a-s 11 ter aturas·. da ·.l.i_t.erai.ura
se- ê~al,e:a:--:mul.tc, Sob~re· -a- 1, tere::.. g~ega, aa ' i t.~r:atura_ •ranp:!~.
Ouvi-,
ontem.
aqw_i p Senc~rçtÇl~ tur~- f~ancesa. ·Ass1m comb te- da 1it.eratura ital1a.na.- aa LiRooerco Campos ressa~ta~
um n1b'S ·h-Cje· a 'influência norte·- teratura_ . .no~"',te-a:mer 1 c~ na, emdetalhe real
has Veias' d~ amer~i'cana· diaSbra·gaaa·-, · nós t ~· bo"'a mui_ to curta e sem tanta·
Lu1z V.1ana corria urr Poucc
de
mas
a pá:trla· __ .oe
vemOS' -a· rn'fiuéncia 'francesa' ha exoressãc.
sangue ale!!Jão, ma-s a sJa Qral"'dos
granç:les
ségvnda ·metade do' _sé'cul o _pas- Wa"! t W'h1 tmar,·, ·cm
de adml raça o. era pe1 a
cultura sado e tpçlp 1r.icic d'o presente poetas que pooemos conhec~~francesa.. é:, yerçlaÇle; mas· antes
sé_t:ül'b_'La
be11e ·êpoque
a
0 Sr.
Mârlo Covas21 Pe:m,-t·e
d1sso. antes ~a çu\tura ~ra~~ ;=:ral"lÇ?"-_!"lC ·Bras i 1.; tUdo _isso
v. Ek~ ü~--a~arte?
·
- ·
cesa: _ele foi_· utn ·nar'nem ãosol_l,..lel~ .$E:"f!'t_\a ~--·
~at)'l~n~e ded H:;é!d.o, _à. sü?-. ~1 í r;gua,

~2~~e um~e~Ó-~.7~~ m~~~~ :s~~~~~~

.JoS~~

·-

·am-

e

e

a
11ngua- patr1a.
~--1-lhg~a
po.rtugu_esa ... F"oj vm. nomem .Rr_eocupado
com os nosso~ _i ntE: 1 e c-·
tua 1 s, e e ia co!Í'\ '..m.u.1 .t.C. ;:.:àr'JtihO
aue nós_ poder- l amos obter d"e-1 e.

por

exemp 1 o.

i nformaçôes

sobre

mu, ta·s

Antôn ia de

;~~tr~eA év~;~d~~~~m q\J~t~~~-e -~~~nha em .s.ua. r.e.s;i déncr?l. (,ima

es--

tante
oue_ per_tencer_a ~ Castro
A 1 ves, 'com todo:!:. os J i Vros que
foram. çlo grc;f1q~ ,bardo_ ba 'i ?.1_1P.
Mas

e l.e. ppd 1 a fa 1·ar· de- 'A -t: r~·

n1p Peixoto.

COmo'-'e-studa~

Bi'lac .sem estudar-_ 0.$. -poetas
franCe-ses.
os~
gr_a:11ães P,,ar-r'li3.s i anos ·f r z.nce:Se.5?
Como ~ entcnoer
a
1 i teratura
oras·ner-r~_sem s.abe_r _francês.
se -8ctê as c i taçéies _e_m· franCêS
erarr;·-éoiTlUTTS'-~em 'Mede i r 'os de A 1::
buque·"oue;· err- Clava· B1lac.
SJTl
Hümoe"' t '' de· tàmpos , em Machado
Oe :A'S'si s·. em· Coe lhe. Net_o'? · A
F'~anç_-a+,_- em
1 i teratur_a.
está
oara-·-o-s---pov:ot= na_· mesm~ pos1 ção
qué ···a
fi 1 a·s·o·f 1 a
a rega es -::,6:
tambêm,
numa
Pos1 ção ma~ f1Uma' po-sição 'geradora de
fi;n-6m_enos.
. _ ç:l.;3. i.
asua
pre·ferênc 1 a
pe 1 as 11.ossas r a i-zits---1 i terá ri as·-.

te_r ·

Pod1a- narrar
a
volta de Afrân'1c PeixOtõ --ã--s:ua
terra ·natal,
onde_ compareceu
acompanhado
exa t.amen_te
por
Luiz Viana Filho,
seu- grande
am1 go · Poder i a·, com e i_ e·· fazer
-Como
poder í ariios entender os
perguntas. as
ma1s
variadas.
· ·
sobre
mui tos _ a.utpres...
sobr·e escr.i tares bras i 1 e: i r os
se_m
a
part•cutarioades, _por exempl'o, ·influência
_de
~mi,l i e- Zola2
de um Junquei r 21 Ff-ei r€, um po- Cam-C:.- entender
a
1 i terStura
e :ta pr'ecoceme-nte de:&apa.rSt:l_aO b.r,esJ _1 e i r: a _s_em Ana to 1 e . F rance?
aos
21 anos de ídade. Ele t i - Como··e_nte·nderniôs.o n"atUrallstno
nha sua' admlrqção por çorne;·1 ___ no Bras i 1__ , de Aluíz'io Azevedo~
1 e,
por
Vp_l ta 1 r'~, por: v 1 ctor sem çonhecermos ~= a_ i? ,. corr~ntes
Hugo; e 1 e t; nnÇ~. sua
aOmi ração da 1 1 ter a tu r a francesa na mespe 1 a
cu l_tura
francesa,
ma época, no mesmo tempo,
Robespi_erre. Ele tinha toda
a
sua
admiração, ~é--ve'rdade, ~r a
Então." era não um- aficcionado
um homem que manejava o idioma exclu:S'iVo da cultura frances?,
francês
do. tfi~S_I'fiO tl)O·do que ma- er_a -~m homem que conheci a si rrr·,
neJa o
nosso
1~1oma,
porque e~~-·mutto,
a
literatur,a
era um homem de mu1ta cultura.
franc-esa.
Ma~.
basicamente.,
empenFiava-se pela grandeza
do
~~~e n~~;a ~u;~i ;~~~do_! r~gc~~~ -que~ na:sso. pelê nps~rn.-·cultLr
coração. na sua a l_ma, o grande ra, ·pe16 valor
tnternacion<:~l
amor que teve pe 1 as · 'I etras da--, i teratura bras i lei r a.

o

SR.

CID

. SABófÀ-

CARVALH021 Corr.
todc
Senador_ MárTo- Covas.

DE

óraze.-.

o· sr. -Mário COvaS2i Nobre Senador· Cid s·abç)1a, Q_e
CarvaJI"!o,
V .. .Exs:. surpreende __ Sempre abue1 es. que não l.t\é .Cõnhec.i am ·a·r---:teriormente
a·a··t.anVivio nes·tz
Casa. o ou é não é o Í'ileW n-' c·ásô.
Surpr,eende_ ser)1~lr·e- oe· fof"má. ·pcs~t,va ~;~ela su_a capacidade __- de
traba'l h o. à sua c.u 1 :tu rã._ o__seu
tal ~nt.o..
_o . .s.e.u - t;~esa:;rsombrç:;
são co1sas que. rea·l mente. co.mov-e-m--- a cada um de hÕS · _ E ~nõ-s
de1 xam
como· Seus admú'·adof-es
permanentes. se· houve'ss_e
ume
mane i r a dé aumentar a di mens'ão
histórica·.-- pc·1 ítfca, socia"l. a
d1mensão· como
serhumano Oe
Luiz Viana F.i l_ho_,
ç-ertamet;it·e,
as palavras de V. ~x~ o ter1a~
consegu1do. Mas· eu
poSsO
d.Lzer. na. minha visão e na mlnha
conv 1 cção. a di mensã·o 'da'c~<.Je-l_e
homem
vem mui to bem expressa,
muito b.em emoldurada p~iç:
retra.t.a. que ae 1 e pinta a pa 1 avra
de V. Ex~: Não sou a f1gura --abaiizada
para.. tratar do bió~raf6~- do historlador, ao- Fi-·
l6so_fo
da, ,..1;-ljstória, do 1r.tetectua1
Luiz
V1ana.
Mas
v.·
Ex.a.
nessa_parte do diSCl.lrSo,
fez .referencia_ ao
J10mem_. Luiz
Viana
Fi lhO. -·Eu- já ·o d1Sse,
an:ter'fornfente;·-mas rrãb sé1 'Sé
nesse
di a
aqui
e·s·tava
Lu i z
Viana Neto. Quero repe"C_i_r · há
algum~S
coisas, q~e a herança
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de uma figura como Luiz
Viana
Filho
permite
que
sejam
socializadas; a sua obra inte1 ectua 1, os 1 i v r os que deixou,
a imensa obra literária; o que
ele fo; capaz de transmit1r de
forma coletiva
em
pales~ras,
em
conferências,
da
tr'ibuna
desta
Casa,
na
sua
vida
públ1ca.
Há
alguma_s
c_o,sa_s_,
todavia, que são como seg:-edos
ind1vidua1s. como pequenos cofres dentro dos quais colocamse determinadas pílulas que
são·-t:-ansmissoras
de
certos
atributos e de certas virtudes
que, af1nal, conformam e
conf;guram um homem.
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parecer até a preterição de
uma figura.
que era seu próprio fi lho. Em cada _encontro
que tfnhamos sentia que dele
vinha uma palavra.
um gesto,
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ta 1 ,. uma greve, aqui não
pude
estar. E hOJe. invado a bele~a
--o conteúdo do_ seu
di sc_urso
corr. e.ssas minhas pa1avras, que
é uma contrfbUição de natureza
não exp 1 i c_ i tado como ta 1 , mas pessoal. Mas se pudesse deixar
que era uma forma de dizer aos pósteros, associando-me à
1ndiretamente: "Olha, você tem palavra qu·e com tanta l.uctdez
aqui um_ é'lm i go, _vócé tem a 1 guém e talento V. Ex~ traz, ao pi~
celar
o
retrato
do
Senador
~~;~an;~ie~~ 6~~sap~~~~~~~~gT: Lui:z Vi a na Fi 1 ho. -di ria que a
LLdade_ do seu mandato. com a figura
do
homem fo:i mai6r dO
h i s.'tó_r__j a 1 n'te 1 ectua i que
pos- que a do biógrafo foi maior oo
sui, com as responsabilidades, oue a do historiador, _foi maicom o futuro que
e ;-nda tenho or do que a do 1 i ter a to, foi
por
ed_itar,
pr.e.oc!Jpa_:-se com nia i o _r· do que· a do i_ n_te 1 ectua 1 .
voCê. Tem, em relação à sua A figura do homem fo1 _a _flgura
_f_igura humana, a sol idarledade do ser numano. amigo, compaque
n.?S.C1;!
de
um ou_trc
ser nheir-o,-portador e
prat1cante
A minha
contribuição _não é humano", E_ i mores si onante como a.essa
vi rtu.de
tão- rara hoje
oranae, mas nasce de um senti- o __ _senador Lu i z V i a na foi capaz nestE mercaoo do dia-a-dia,
a
Tnento
de
agradec1mento. _Ela de me transmitir is.so, sem que virtude _da solid.ari_e_dade.
nasce, afinal, dz
rememoração s-;- Ex.t nunca fosse obrigado
a
de um
instante .da m1nha Vlda dizê-to. Um homem deixa vários
O
SR
CID
SABÓ!A
DE
passada ne-sta- Casa--, e ·recente- tipos de herança.
Aqui lo
que CARVALH021 Mu1to obrigado c:. V.
mente,
na qual sen-ti d-a parte de1xa escrito dissoc1aliza por Ex~
pele belfssimo aparte que
de-1 e - e e 1e _o faz i a ·cte
forma todos n6s. E _per-ene. Mas aqui- me concede. F1co muito
ljsonquase
escondida,
sem dizê-lo lo que_ planta.
aquilo
ali, j eado_
com
as palavras que _a
01retamente - certas
caracte- jun_to ~
cada
ser
humano,
é mim dirige e f-areí_ todo o-posrísticas
da- figura humana de aJgo
que
soment.e _o outro se: s fve r - ·oar·a- cõr-resp::mder à- SUa_
Lu i z v 1 a na Fi 1 h o. da sue
bon- humano
pode
ser
capaz
oe impressão e passar
a
mere_cé-:-_
dao~. da sua solldarieoade. do
traduzir.
Lembro-me de que na las daqu' por diante.
seu gesto oe es_tender
a
mão semana _ant.er.oor a
sua
mo:-te,
para a 1 guéTP que. no seu enten- ou_ ·no
i nterva i Q
que demanda
Quer-o
ci i zer-- t8mbém. para _t_ 1d1mento naquele 1nstante,
pa- qu1nze dias anter1ores, cruzei nalizar. que
o Senado(' Luiz
dec12 de a 1 guma acusação menos com o s-enador L_u i z ·v i a na nesse Vi a na
F ~ 1 ho
era um homem menobre que correu na nossa
r e- corredor, aqui_ no p 1 ená:r i o.
E cerno,
S.
Ex"'
n_ão
era
um
lação-,
n·o
nosso
dia-_a-dia. S.
Exi,
c.om·a_ouene ar amigo. conservador.
Apesar de ser um
Lembro-me
de
·
alguns ainda me diz1a: "Você está oe- octcgenár 1 o, apesar a e· ser
um
antecedentes. Uma das ma f s 1 ú- rante
um di 1 e ma em ·r e 1 açãc .à homem de caoeça o r anca, · ape_sa_r
C1t;las f1guras cesta Casa
para eventu_a_l
candida"tura
em
Sãc _de ser _um honlerl1" ·que --müft-c p2!~
compor, no Partido_ do qual en- PaülO:_._
Na minhCJ. opinião. acho sou
o.el_o_s
idoS:
e ·.,-'1Vl"dos·_tla
tàó -eu era L.fder,- a
relataria que deve ser .candidato"._ Sen- vida. apesar de tudo. dos
al~
de _uma subcom1ssão, a de Relat1,
naouela affrtnaçã_o, oue a- 'tOS
C~fr-g''c"s _Que- OCUPOU, _apé.Sâf'
ções 1 nternac1 o na is, era
ex a- qu i-1 o não era
noval!lente
uma de t.udc 1 ss·o não- era um homem
tamente
a de Lui:z Viana Neto. __mera
op1nião._
ur.: mero ·gesto. preso à memória. Não. Ele era
e o seu ncme fo·
lembrado.
E umã- mera frase, JJma -mera figu- um homem p_re_s_o ·à
nioder'n fdaó'e·.
circunstân.cH1S alheias a m,nha ra .-de retórica: t:Jue aqu·ilc era
vontade. mas que af1na·1 impll- novamente a at.i.tude de _um
ser
Um dos dl scu·rsos mais marcancam
ou
implicavam,
naquele humano
que faz fiufr. em _cada tes de S. Ex~ na
Vlda
parla1 ns tante, a m1 nha
responsab i- gesto,
em .cada
pa 1 avra,
os mentar
foi profendo em plena
1 tdaoe._ acabaram-me levando _a seus
melhores
atributos,
as maturidade,
na
defesa
do
indicar um outro nome que
não suas grandes- vir-tudes. Aquelas parlamentarismo.
Um par1amen·o
de Lu1z Viana ·Neto__ para ser virtudes
que as vezes não são tar,smo que pede ser
até
uma
o Relator. A partir daf, e so- transmissívels por herança co- e'str_utu_r_a
dé
beJas e ant1gas
bretudo no -, ns tante mais def i1 et i v a,
.mas aque 1as que, ouern raizes
em
outras
partes
do
c11 daquela Lide-rança, no insfo1 objeto, _como f.oi o meu c?.- mundo:.
_m·a·s que aqu1 no .eraS i 1
tante em que, de a 1 guma mane i - so,
"acaba
por
nunce
se é moderni-dade. El~ R6c!.e ,alc.anra. algum tipo -de solidar;eda- esquecer. Certamente a
figura çar
na Assembleia Nacional
de
humana
me
erâ muito bem- de
Senador _Luiz
Viana
será Cons~ituinte
pos1ções
sempre
v1nda,
era
muito
comum,
ao lembrada ao longo de todas
as modernas.
sempre
à frente do
chegar ao gabinete da Liaeran- gerações
futuras
pelo imenso tempo, porque
o·- conhecimen-to
ça, quase que semanalmente
eu cabedal
-de
conheclrnent-o,
de histórico
de
S. Ex~ deu-lhe;
encontrar um telefonema do -Se- obr_as ___ reallz.ad_as,
que S, ExA por certo. uma grande aptidão.
nad_or
Lu i z
V i a na
Fi l'ho.
E trãi1s_nl_1 te
c.omo
herança poder
jogar-se ao futuro. poquando
lhe dava o retorno, eu ~ultural.
Perfilarei entre a- der proje'tar-se par-_a frente_
v;a que ~le
não
tinha
outra queles qué seráo seus
admiracoi-sa
a me dizer senão trocar dor-es
permanentes e colocarei
o
Sr.
. _Jutahy
um pouco de conversa. Ele nun- n·a- mii1ha lembrança. no meu al- Maga1hães21 Permite-me
um aca
o afirmou. mas eu se'1"tia, :tar, ·ande conservo ·o-s meu::> me- p'arte, nobre Senador?
naquela cor rente que se trans1 hores- ga·l ardões,
a
figura
m1tia
durante
o .telefon-ema.
desse
flomem que, entre outros
O
SR.
CID
SABÓIA
DE
que de alguma
forma
ele
me atributos,
prefeiru
sempre CARVALH021 Ouço V. Ex .e.,
SehadTzia: <5 lut"a preci-sa ser conressaltar .aquele de. simples- dor Jutahy Magalhães.
ti nua da,
é prsci so . esquecer mente, ser um ser _humano.
Acertas
coisas, ·é prec i _so ter que 1 e
de
reconhecer_ que para
o_ sr. Jutahy Magalhães21 v.
presente que certos
objet1vos ser um ser
humano
é preciso ExR, além da sua cultura,
uma
são
maiores do que o vilipên- manter viva a chama da solida- cultura
pessoal
gue conheçc,
dia_, do que a agressão aqui ou riedade, a
mão
estendida,
o aprecio, invejo ate,
mas
que
a~ i
feitas~ E isso ·ganhava én-- gesto
amigo,
o· afago na hora não
é conhecida por todos,
fase, ganhava dimensão, exata- -correta. Ontem, por força
das a 1 ém de tudo o
que
foi
di to
mente
em face dos anteriores.
circunstâncias, preso prateti- aqui
hoje, _pelo conheciment_o
das prel1minares, dos fatos já camente a
um
fat_o
dramático que h_o~e se tem ma1s ainda
de
o_corridos. daquilo que poderia que oc_orre na minha cidade na- v.
Ex , poucos sabem do seu

e
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amor .à b_ela
mús·1ca.
v.
EXA, . i.s.s_G_.pesa muito .. - D~. repente_~
nesta
homenag.;:rn, __ e~ tá fazendo áesaparec_em aS_ -te_~temünhas_ soem pincelaaas. as_.·mal.S _formo- rt;lr_e aqyela vn:1Gi qUe devSr"ta
sas,
uma
anális_e _da
vida f f carmais preserv;ada p_or um
1 1terá r, a do S~enaoor _ L1.ii:: vr~- dOcum-entã:r-ro_ nac1a.r1a1 '--~ péla
na F i_l ho .-E v~._ Ex >I__ _é_ __c_er.:tá!f!é"r-1te. querr. ma 1 s._ co_n_h.gc~
a -cora
da _senador .Lu;z,._ ___ Y.lana ~_,ilho br_as11 e i_ r a.
aqu j no .Sena_do. Q._uer-.ia
destacar
nes_te_ apa r-c e_ o ispeçto _da
Dessa _ ,furiné,
.Quero
dé_i xar
vida pública do __ _Senador
LC11j:: -aoul-a ·miriha Partetinha.· o meu
V 1 a na
F_ i 1 h o_, e -também da v'i da pedaço --de. _sa_udade.: o_ q_u:e m:e
aam1nistrativa ae S .. _E.x~ .. __r::_a_- _ÇQmPete, 9 oue ppsso dizer,
o
ramente_- c 1_ tq_d_a . _
mui t_a.s vezes que_ posso fa-zer sobre o riosso
esqu_ec i da. b f_a to e:~que'
mui- grande
senador
Lu 1 z
v 1 ana
-.
tas
vez.e-s-. procuram de _pr--opô- F1lh~.
s 1 to a_es.conheçe_r __..a. rea 1 i d~d'ª-·
Mas
_a _unportanc1a _Çiue _o Sena- -_·a~ o~P:Q-i'hlei1to_ de V. Ex~ sobre
dor -Lui~~V1..ana Fi.1ho
te\l'_ê _-no -esse
aspecto
·
po1 ít:ié:o:...
Governo -da aani_a,_.aJém ae t~a- :a.âm1nfs.tr_pttvo
e.
ao· mes_rno
das as obr_as __que rea: 1 zpu_. r e- tempo econô":l_f co àa _.,S"ahi,::.. , ba,s __conhe_c1d~s_.._
Q_ .. r:Pa1or traba-lho
tar-iç _para consagrar_ Q home_m.
de S.. E.x.':- .•.fo1 .ter l.~vado
par-a Vejam Qv.e -grande;;::.a
tév'e_ Lufz
a Batna. C pólo petro_quírinc.o- .. -l Viana _FTlho
em vários camp·os
c: te 1 ss.o no _d_l seu r se ·de
v. da ati v i _Q_a_çle h_L.!rllãf!a ~ coroo
rnE-x~ po,...--aue, como V. E.xli_ Ç1_1sse.
teleçtuaT", C;Q.mo _poll.t1-G:Ó . .como
para que elguém no fu1;\-lro, .adtrllnistradOr_, 'como -Ó ;Sm{go b_e
quand_c __ for
fazer ·a__ p_i,ografla que
fal-Óu -o Senador 'Mâr1o Códc _b_l óg ... afc.
tent)? _condl çô.ês v as
tanta·s._ oQtr•a.s
fá.cetas
a e_ pega" dat.erm1 nqdo.s p_o_ntos. -Que Pcider_í amoS ;C:Iétérmi nq~r 'soE esse é -:LJIT'__ Qqs- __ pontos
q-ue b_re ele!
chame_ a__ _a tenção_ sempre. porque
o-ue-ro,
ê'ntáo, deTxac- _-a-qiJ t--a_-;
fo-, _a trave_~ -ae _um_ trp_o?J ho
áe
anos ___ O_e_ pers1 sténc1 a. de con- JTIY"nlíãs Cfá1àVras para ·ev~l ta r
p
vencl menta da_ .n.~c.ess 1 qade
aue esouec1menLb.
Amanhã sa1o daa Bahl_G: ti.nha a· a-s pos·s_ibll_1- ·aur e rlão seí se.. -~volto . .n·ão
se --posse vol t~r, não se-i
aaoes
ao
nosso
e_sJaoo-.
corr s_e_i
t:ooo
rra,balhc c.ontrár'1p de _quem·cr,:-ão"qu_.e;. sei., _o.:_que' eu
cert.os s.et_ore; poli clcos e eiT'- pude testemunhar o ~Lfe eu opu'de
presa--1aLs- Oo- no-sso P:al,.s.- ______ :.5:". .;~lcar'iÇar·-·na_jnlnha
vida.
resEx~ ve1c- pe1o
convencimein"to.
peít~r;te~.";,ab .·ngbre -éórlíoanheír_o
pelo conhec1 me:-~to _ou e tinha aa _qu~_ Ja_ ~ao esta.
econom1 a_ __ Q;;11.ana. das, suas._ poss 1 b1 1 1 dades. _ conven.cer _ç_ Er:-.e- __ O_ ____
sr-_~Lu ii --- ~.-!1.-~- i
slden"te da R:ep_út:>l ica_ de
en.tão _Net_g21 Perm1te
~urr.
'i/ ·de_ ne.~ess, _oaae o e se 1mR l_p._ntpr .,a.Qªc_t_e:?._
na Bahla o·-oó.1o petrot;uf_m1e,Ó.
qu_e fez a verdadel ra tr~·n57Ciró ~--~SR:
CID
SABÓIA
DE
maçãa__inOu__strla_i do nosso._ .e:s~-- .CARVALR021 01.,[Ç:o ,_
Com_
mu1·to
o -n?bre ?enã.dor Lü_i.z
ta de. acaba_ndo com a dependén_:- p-razer.
Cle. que t1_nha na sue;:
economia V_;-_-ar'l_a .t'o!e_to.
da
are c.
agr i co 1 a~ pr i n_c 1pa 1o
--_sr.
Luiz _ Viana
mem:e
do
cacau..
Então,
fp--;
graças
à 1 U'l:a d_o Sei.riã,.Q.qr _l,..ú12 J~eto2í -senador c i d __ Sabó1 a -º'e
Viana Filho. ao tr~b&lho
éxe- C.;J;rya lhe. é s_bb a ·ma i_ot: __e·moçã_o
cuta-do
por
·_s. --~Y . no Governo Que
i nter:veoho
no _primoroso
que a Bahl_a hoJe: tem_ o Pólo dfscurso ·_de· v. · Ex~ para
Petroqu-imi co ~_de
Carii~Ça-rl. ~-f _agradeCer-lhe
_as __:_~-gene_roSas,
este
fato,. ·mui ;a~
vezes.
mas _,_ver:dade~ ra.s.. __palavras que
e::;ouec i do .. E .urna i .ru~::;t 1 ·çe, que pr<ofe-re sobre- e _me\.J:_p<ai e prese faz a-o
verdade 1_rQ _ pa-tr:-.on·o ç1satiie-nte
para
rea 1 ça r- 1 h E: _a
oessa
ob.ra.
ou.e _ moai__ f 1 cou a ob~·q __ J"it~rcl,ria,
tãO' voltada
econom;_a b_a 1ana e _f_e~ c·om
õue -para
.-.a
ctJl tu r a -braS i _lei i" a,
c
E st~aao _ d_a
a h-; e
desse Um ·como V. ExA tão berri assi,nalo"u .
::;alto no seu
desenvolylmento
..D)::;cvf<Sc
Que,_- ~se·,-~fj_~alt~~~p
mo r to, __ ana_l tece· tamb~;,m quem
o
O
SR.
CID
SABÓIA
DE profere·,
revelando~ume. e_rudi.CABVAl,.H021 Mu1tc _obrlgado a V.
ção ~ um· c_onh9ci fn"enro da,
1 i "teEx~
E um
detalhe que eu n~o r a t,ura bras i 1e 1 r a. ou e honra e
saber1a res::;al_tar--.1'- como outr-_QS d1gn1fica_ esta Casã." ~as.
s·r_
da __ v 1 da de 1 e t.ambérr, não -sab_e- S..enqpor, -_o _s~u .dl scurso .. me dá
rei
ressa_]_t_ar,
po_r
rj_ão
ter
t_arTtbéirt ~ ~oportCfrü'daÇie~. dfi'! ·agrã_:es_sa
1 nt 1 m1 da de __ ·com ·os temas ,ç:lecer. __pc __:c_ç>ngr~s-s9- NacionaL __p
ba1anos como v. tx~
que. o_TJ_tem;_ Qb"r _ j_!Jtpo"sjção_ _do
ReQ i menta. na-o. pUde- fãZer pe_1 a
Eu
quis_
trazer à _trlbun_a a- ~magnífica __ h_omenagem prestada_ à
QU1lo __que toc_ava_ ma1s
ã__ _mj_m, mernõria- _de-1-Urz~-V'"fãl'fa F_i_lho_ e
porque
entendo
que
a
morte tâo_. bem._.Lnter-pret~da_ peJ_as pádev_e ser_ compreendJ_da com rnL,J.i;_ 1a~nas
"do
Deputa.Qo .-t<Joys_io
do
seni!ldor
Robe-rto
ta
ne:t._ur·a_] i_dade. Por ,m;;ll_S q_qe Chave.s,
co_mpreenaamos a mort_e_, __ent.r~ Ca_rnpp_S_ , e·.- do: Pr.es i dente _Ne 1 son
es_:tan.-to, esse vaz.io _.Que e;l_a de,_- Car_n-e i..rç, . _;todoS' da_ · mesma
xa. esse _estág1 o- 'de
s_audaD_e.
~_trPe _ ih,tele~tlJal ,q_~ ...!!!?"4-_ pa.\ ~
essa
au_sênc 1a o~- pessoa, :tudo e que putieram, cada um com seu

~~~-~~:~ân~~~ ~~~pr~amortoN_~~§.~

0

:e

ana

·e

a

7579.

enfoque,
retrata r
a
f 1 gura
extraord1nárii:í de
Lui;;:" Viaha
Fi'lhó_,_
E.-. para··coroãr~_a:t:iüel_à
homenagem a e _on.3:em. a ~EO i tpf'_p
Nov~
Fronteira teve_ a ~elic~
Oeza ê a fel-i.z_ iC:íéfa .. de·: fâ'útr _
c:;qj nci d_i r . qú€ !:arrio'~n1 9nLê-if, ~e
m?hhâ fosse l:anBda
a -ú1 'flfua
obra· de mev ·o?··, 11 .Anlsio Tei'xelra·.
_a_
Polêrn1ce:-da
Educ::açã9" .___ qLie mOs t.ra q"ÇI_e
LUiz- Viana Fi_lho _foi um órand_e
Pcl ítico,- fo~-~tambérr;,_ e-offic bem
ven: ~ss_i na 1 afldo_ S! -- -~~t".i_n~
t.eJ et:-::t-~a.r- d~::__ g_!fc01 . · A:_lTª-s~ _ _ey
qem Hí diSse que a v i da pê- 'fneu
pai
desmente.. , o a-Oág1 o. q_e .PUe
não se· po.deserv1 r
ao· -·mesmO
Jempô__- a _ ooJs ·_~fih_o·r-es ;' co_m-a
~esma -~evpçãP e· com
~- meS~?
1dea1 ísmc. ele s~rviu ao_mundo
·cta· Po::;il í't\Ca _·e _ âo rTIUnc:Lo· ·da·s_.,-J--ª.:tras .~
sempr_e
ut i r i za_ndo. - uma
inteli'gência p-r1Yll€glái:ôa'
e
umã . v_Or.>:_aae -fêr_re_a_ ~ cfê_ç_itfiçta
a realizar os ·s_é!JS
objetivoS.
Edi'La_nd_o_.
c:mtern:- tJ ú!timo- f'i_vro oe Lu i z v i ema ;:-i 1 h o_, pô oese.,,_ ver- qUe -· aa(,.Jele homem
~afável. àauela
fJi;llr8
t'lqm_ãna
extraordinária
c·omo
tão ·bem
assina.1óu ~o S_et1aoor .M$ir19_ Covas.
no efnantc---:· fo·, _urns __f_orm1g·a· aue~tr·abalhou ·a
\I10à
toae. Ele :::ostu_mav_a_ dizer; ."s6
-act-ed'tc-~'em _àuem- traoa 1 ha- todo
0 t::fiã'-_._ ê_- eYé 1:rabal_hou a·\;-;a_a
t.oda. t:rabalhot.J atê ·c- Gl't1mo
Tr"Stante. A últ_'lm·a aue sa·~u de
a·rasflia...__ nútn:;;c::..ov1ntá~fe1_rà,
pafa fenecer n_a segunda. e.t e
sã'lu ore-c~ S2!n'len'te' oara faz·e ..
-uma
u--Ttfmâ
rev;_s~O
d·o ··_11 Vro
que ·ontem
fo1-- e·o-rtado-.-~-M~aS-. _
fei_izment_e,
se~ f,..Q1 _-J_o__r:m)gc;:
ele p_asso_u pe_19 vida com. a- aTe!:;n·"'-Ta ·_cte
!Jma _ç1_g_a_r__ ra_, cr:!_e)o
de a1egr1a de vlver. com gos~o
-ext_r_aord1nâr10_
p_e_1a
v1d_e __ e
Sendo_~ ·so_br-etudo. o
Ml-das- dã
--amizade.
_De_ _ todos de _.,qu,em .se
apr6x'f'mou., m_eu pa 1 fez-· afr>l gos ~
e ou andO. hoJe,_ ouç_c__ deqÕl menlC?.~-_.. _:tão__ cqJ!io~~n.~e5 . ae_
e;.:-_
c_o__l_egas seus, _com_o on,t.em Q!.tv;L:_nias· .~Rober_to
C.~.mpos.Nelson
carneíro ·e'AlOYsid-Chaves, eu
sint_o, -r~eaTmeflte. C!ve m8u
-p;i_1
fO_i
_ u·ma · · f'lfiUr.s __ -hl..lman·a
Bx'traord.:Lnár_l a. e'-sp_!.JO~ . ~êmP._re
faze'r oahs ãmi g_os, ·Mui te obr-,..:
g_~do, c;_orri"ov'l_Çlãmen-'t~ aór?ldeCToP

:--?e

um

ã-V._

E.>;:!----.:~..,

__:-;-----

•.. ·

-

-

'O
SR. CID SASÓIA b-E- CARVALHO
:.:; Áé"r'-aOe_~b
V. Ex 11 _have_r
1 n_·te_r'vido -em __ m1n_h_9 __ta_1a e _l.s_so
rn.u i to. me_ 'hoh~P.,
v.· _t,x ~- pode
a-cred! ta·!'",. é · cbmo s_e ·e pr"ój:)r_·; o
Lb_i_z__y~,-ana·. __ á'traV_és de_ v.· E.·x.~:.,
·puq~s--:-Se-·. "c.on-'fer_npl_a_r -·a_ ml rT:~ no
-momentO err,= que p-resto uma e-oh_hUação à hOlnena_g·em tã_o rnE!ré;-clçla._
__&J~a:_
oni;em
aqui"
_aconte_ç_~u. -.. __ Quero, . com _ fas,t?-5
palavr-aS que estou.·.prof"erina'o. ·
anexar_ tudo o·-·que- ort-cern ocor-:..
_ré-U ·nô · CohJ;lr'eSso · _Neyc1 orla 1.
i-léSsa __ ·arriO'ienc1a- senatonal_,
·qU_e -·era'-'- _·asU_a ___.pri.nc·;p_al
ã.mbiênc_i à.~ Ou_ero-- Louvar os -praefore.s que ai!ll i_ fa 1 ar.?m :" · ·Robe.r-to - _CamR_os-.- -com aquele._~de.
poime:htO- hf_Stórica de
um --de:..

a

-u

\
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term1nado momento dO Brasil,
as saudades de Aloyslo Chaves
e ou"t res cons i de•açl5es.
e .O
depo1mento comovente,
um depolmento

_que_ sib_tetLZo.LJ os 60

anos de vtda.~do
nosso PreS.i-:dente _Ne 1 son
C_ar-_ne i r c.
TUdO
i ssc_ é mui to _j nteressante. mas

vim aaui à tribuna.- como

r1a

tra:tar _de Uni

pode~

problema-

do

meu
estado, ·como ooderia trãtar de um pr_oblema da Repúbl i-

ca, eu quls tratar,

tamoém, Oe

uma amizade, porque Luiz VLanã

foi

quele

exatamente esse homem, aque

c~1sas

passado,

mais

presente.-

essa

trata_r

complexas

cas

do

pe·l a
hTst-órl a;
dõ
pe 1 a p·o 1 f ti c a -:- mas

era incapaz

ae
uma
amizade.

POd·ia

de

distanciar-se

mani-festação
d-EL
Estou
retribulnao
0

aottdão,

quase

••

que lhe

roubanao a aualidade, para dar
esse ~estemunho de tratern1dade, no momento em Que falo_ do
Senad~ da RePública.

O

Sr.

- Permite.aparte?

O

me

Maur-icio
v__

:::x..

Corréa

um

SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO

-Concedo o apa~te

a V.

Ex~

O Sr, Mau r i c 1o Corrêa - No-bre
Senador c--r o SabÕ 1 a
de
c a rva :1 ho, ãs vezes_, _f 1 co a i mag1_Q21_'"
sobre a nossa .. vida. Enf1m, ~e
nho
~odas aauelaS perPlexida~
des que
qUa i que;
séY huma:1o
tem, seja e1e agnóstico. a~eu.
ou
mater1a'ista
E resta-me
apenas a censo 1 ação _d_o_ _esp i r ito.quer
dizer.-daquilo
QUe
oroduZ=. a 1n:tel1gén:-:ia numana· e
o _Que e_l a cons:n·_6j pa~·â O momeQto e par-a a ptlSter'idade-.- _V.
Ex""-~ hoJe_, se supera.
_Qada
a
granai os 1da de. a e 1 oQü'ên-cl a. b
br 1 1 ho que cO""l oca na- evocação
da_ memória :ao -i-ns.'lgne mestre_:.
Sena_do-r .Lu i z v i a na. Chegue, -a
hes•tar
se náo serra-melhor
ouvi -1 o de
que
d:i zer·- a 1 guma
coisa.
E
se assfm
proCed•,
s1gmf1ca apenas-aue
Qbstar_ia
que
as_ mj nhas pa 1 avras- regr-st ... assem o meu ap'Feçc_::ao ·- exé::::e_lente 01 scurso ___ que V. Exz:_ profer·e no Senado- da
Repúb 1 1c a,
para que. na m-e-môr i a de nos-sa
casa. nos seus
Anais.::_ _fi quêm
registrados
o meu apreço. ~
m1nha admlracão a.o que·v.-- Ex
expõe
r-essa 1 tand-o .:a grandeza
ao espír-ito público. a fhteligéncia. enfim, t:l..Jdo aqui lo- ç;-t.,Je
si gni f ii:ou_ e
a i hda s i'g:1i f fCa
Lu 1 z
V i a na fi 1 h o. Err._ __V_e.r-dade,
nobre_ Senador_- C'l-'d
S'~i"b~õl a· -de
Carva 1 ho, tive um conta to_ CUrto com o nossa saudOs-o ·-co1ega
Senador
Lu1z
Viana.' Mas dCl-5
fatos apenas deixaram ___ em
mim
uma
recordação profunda. Pr i_me 1 r_ o. __ .eu ·fa 1 ava agu i sobr_e- ã
Const i tu1ção
dos_,EStados Un_idos,
que
se
ap~oximava
dos
seus
duzentt>"s- anos. e enrancamente.~ eu abordava
o
entusiasmo
com
qUe
essa _nação
cQnstrulu um ordenamento _jurfdico e_ constitucional "que iria

j
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ul.tJ:.apassar os
dois
sécu_los,
_O Sr._ Mauro Benevi_des21 Nobre
fO::i -qüando-~o Senador L'u~z VH:.:. Senador C.id Sabóia- de
Carva---ná Fflhc ped1u___a palavra ___e çpin._o. ·~a -e-xempió _do_s em1néflt_es
1 ceou · _todõ. _ a que 1 ê
séu entu- Senad&_es____ Mau r i c Lo
Corrêa,
siasmo,--t,o.d.a aquela- sua vibra- LUiz
V1ana
Neto, _.com as suas
__çã:~
de. ~homém pú_b l __ i co, to_do o _p_a 1 av-r as repassàdaS de emoção,
re_spe·lto,
exat.amerrte
a esse desejo também_enaltecer o bricorpo
de direito corJSt_itUc1_o- _-lho tribun·íci_o- Cjüe·,
uma
vez
flal,
montãdõ- -~ nos
Estados ma1.S_,
V. Ex:t evi.denc1a nc seu
Uni_dos.
E,_ o segundo fato: eu oronuncj __ arnento _da _tarde
de
me enCori'trava na
Co"missão
de _hoJe._
exemp-lo CIO_que pro-consti"tu1Çâo~·-~_-Justlça
Cida- põe o nobre cole9a do POT,
edan'la, pres lã faê por V. Ex.~_. e
1 e_ i to por
Bras: l 1 a,
a
Mesa
discordava
de
um
parecer -do cer~ameh:t_e _incorpor<ará'
o_
seu
--sauaoso Profess.or_-Afonso .Ari- pronunciamento a:o_opúscu1o que
noS de Melo_FrÇJ.n·c:o,- a respeito--será edi'tadc-corn~õ"discurs'c--de
da Qu_eStão exa-tamente do
Ter- __ALo_ysi c cnaves, Rooerto campos
-ri tório,
hoje, de Amapé';: 1sso ELNels-on Ca"rne:_t_r_o_:--e essa --peça
-téfú:JO em V1Sta a saída do
an'"' magistral _d.e v. E>;z:.. na evoca.,.
tlg_c gõVer·nad6r, é õ Presrdert- ção -d_a :__fi_guf"a
extraordlnárta
t_e_o exonerou, norneafldCi
outro do
t;?iógr_a_~o c;;Je__ brasUeiros ipa-r'""a --o_
seu
1uQar. -A -mafér-1_a_ 1.Ustres, do. ensa·fsta.
d~·
so_fo i
cdl oca da ã-qo r. ·par· uma- c_i ó 1 ogo.
emb.cra com c se!u_ 1 iqUestão de on:~_em. tra:::1da-pelo .vro
bissexto_~ O
Negro e
o
S.enàCfo;--·Aléxandre c·osta,
e o Literato,_ enf_im, _que foi Luiz
_rfle-u-par·ece'r_:.Preval'€ceU sobre o Vianã ~="1lho._Mas. nesta
tarde
do Senador __ A fons.o
Ar i nos
Cle de rememora-ção- à- fi gl.ff'a -; hconMelo
FT.anc.o; e _o __Se!iador·Lui:z. _fundive·~ de LU"iz
V1ana
Filho
Viana F1lho ali se enco-ntrava. e_u
nã-o paderig realmentE:. de.i_flaquele momentQ. e votou a _fa_- l<â'"' t.ambéTD_.de 'fazer:_oiJª~-~éf.e~vOr ·cft> Pãr'-éCêr ·do
Senador- A;_ réhcTas.· que, nês-'te i.h'st.an-te,
fonso Ar1nbs--de Melo- Franco. O 1ncorporadas ao discur~o dé~ V.
_ rn~u ponto de vls.ta __ f_oi
vence- Ex~.
vaLerão para ioen'-lfLca.~
ao r _____ com_
uma
ma i o r i a
bem a i ndã ma 1 s. com ê precisão
de
substancial.
Encontrando-me d_a_dOS-,
de de_'l;alhes. di; datas.
çgm---:- .e 1 e, pcnde,..ou": "Ora, Mau- a f 1gura rea 1 mente i nconfundi_t-lcio.---_:z:questão
es_tá ve1
de grande estadista e ho__subjudlce,_. po"que V. E_X;; __ re- merr. oUbJ l_cc_ que fo~ _L_u·,z Viana
Coraa- qüe flavia-. como .há,
um -F_·,lho . . Nobre
Senador, o primandaão_ de seguranç:a quest i o- me 1 ro cpntatc que-:-: i_ve c
pr 1_t"\andc ~esse
assunte".
Entãc.
v_i légi·o
de ·mant-er -_com c·--s-em:re 1e
ponderou -·e-xo:rtamente soo r e _Por ___L.u i z v í a na.
Fi 1 h o
-~'o i
_a c
a __ r.ecessidade ãe se__ a_guardar·-·a -t_empo .em
que é! e e·xerc~a cóm
d_ec-1são
ao
supremo
Tribuna.l bri_lho. ~c.dm dedic~çâc
e
corre
:Fê"deral. rnà:S-no fu·nac,_ na __ f_un.- prOfl_Ciência
ln~xced"fve~~~.-,as
-Cf~. d _gue ó:; 01 hos d_eTe tr-~ªns·~1 evadas f,unçõ_es .de
r.liete
oo
m1tiam para mirr era o respé1'to Gab1ne:t.,e, C1v:11. oo, Governo CaSa _A_f_ons.o A~1nos. de Me.l,o Fra·n- t:ell"o Br,anc-o_. O Filto a_que-vou
co, :aLi~-~-d_epo i_s ~ v_e i o _-a~nr~cer-.- ~-~
_r_e,.ter_t_r___,__ --neste _,.i nstant.e •.
quàSe___ qCfê~_-_rid me'smO" instante _em talvez sejêl,
no
seD
;moact.o
cru-e~LU~~z-·-v;anâ
F_i_Lho ·tarnoen; ge~al, ·do
c·onheclmentc de v.
de i xava
este munoo. Mas _c meu Ex'". poro1.re se pa-ssou
no
meu
·aparte-. Senaoor Cld~5.abó;a:. é estadO.
Em
1964. naquele mop;ara _cumpríméntar __ y_, _,_Ex" . .ess_e ITJE;!nl:o.
em .. _.Que
o_
_f_u_r_p_r
Seu_ -cn-·s_Curso ·t_em Q'Ue · ser· pu- r-eVo1ucionárici" i3tlngia
11debl 1cado e d\stribl,.ljdo~- para. re- r,3.nças· p_o_l i_t;cas, córr. a cassa-..;
Qi_.strar _·a -epopéia_ ae
u·m
mes- çãó' · çre
ma"ridi:nos e com
·sustrif, ____ de urr: homem_ :que ·no.s dei- pensão de direitos _de cidadãos
--XCfU_um vàzi_o, ·de
algüem
que,
todos os.~ recanto_::,._do País_.
par_ticularmente
em
m1m. pelo eu_ ex'erc1a. como \'.-~"Ex!. hem o
pouco de_,convivéricia- ~Ciue. com Sebe~
a·Pres.idênCli3 aa Assemefe_ t_ive,
deixou
á marca de b1~ia l-egislativa do. Ceará. E~,
·LJ~a sã"ud~de
ext_ra~q_~di_nârfa_,. e naqüe.la
-ocasfão, por um .dev-er
tnesquec1v·e1
Quero. ·mais __ uma imperioso de d1:--ig1r' o
Poder
vez, par'aben·;-zar
V.
~x.<:
por L.egisl.3t,vo
n_o. nosso estado-, __
e;~·sa
li_ç_ão que hoj'e t_raz para f.ui compelido a- ... ea'gir
diante
nos~ _cuLt?~--bela, .. oe u_m _verda_- ,.Qo d_escumpr1mehto Po instituto
déTFO Oiôgraf6;._-do. _biógr-afO ·de ~aa
imunidade
parlamentar,
Rui Barbosa.
quandp se alcançava alguns"-ae-'putados estadua;s~ · e,
diaMte
de uma i n.crepação, _que se ·1 he
O sR.~ CIO~ SABÓIA DE CARVALHO irrcgav_a à face, naquela oca-----:Mui tO obri·gaOo a v. _E;.:-ll, seu
sião, eu, nó- exert:::í-c·-ro·oa Preaparte_ muJ:to
me
_l:l?_t1_r~
e me si_dêryci-,a da Assémqléia., me $0'""
corr1
exatamente
do Chefe do
_de; i xa- éfé,svan:eci do·.
Gabinete Civil, o.~:.. Luiz Viana
____:_ 0---~Sr-.- MàÚrÕ eenev_i-des - Nobre
F_ilho,
para
que
e1e fizesse
Ser1ã.aor 'Cid_ sabóJa, per-mite-me chegar ao cC:lnheci-mento do Prev.
EXA
mais
uma -- brevís_stma _siaent_e
da .República fatos da
-intervenção'?
~
ma i ar gra.Vi,daàe
que
-represe_ntavam,
náauele instante, a
O SR-:- Cill SABÓIA OE CARVALHO 1nfringênc1a de normas cOnsti- -=tluço V-, ExA _com todo pra~er,
tucionais
expressas,
claras.
"nobre Senãdor Mauro Benevides.
definidas, ~ue garantiam,
re-

E_a

e

a

e-m

e
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almente, a imunidade dos_~depu também, Luiz _Vi a na e Dona JUju
alguém morresse
ele
1:~r1a
tados J:Jue integravam a
Assem- Viana -me honraram em particimorrido.
Na minha crença. na
mlnha fé, ninguém morre~
Por
bléla
L.egislativa
do
Ceará, par de um jantar, na· nossa remui tos de_l_es _já presos por
a- sidência. j_á que éramos. vizJisso,
eu _ o
tenho.
não' Ç_2Elo
no
pr-ed í ó
do
Senã·do
contecl mentes que, ·--áqi.Jê la épo- nhos
auem
partiu,
não
como
quem
Todos
esses
fatos.
ca, a. i mp_rensa
regi s.trou
corr. Federal.
foi,
nem
como quem não está:
C"fd .Sabóia de Cat'vaamp'1a
di_mensãc, inclusive nos Senador'
eu-- 'O tenho Cbt(lo C(aem "pOde
es.lho, que certamente
vão
des·'!:-Br. _coma=-CJuem·-pode vir e· como·
Orgãos da
imprensa
nacional
Pais
bem~
fo1
exatamente
o lust.car ·peJa pálida rememoraauem· perlilahece p€'1 os ~ seu's
à;..
que
Chefe da Case
c_ i vi 1 e
nosos ção o discursO ·ae V. Ex~.
tos,
pelà:
pessoa que f01 e -é
e. acima de- tudo,
Pela
obra
colega
até
ontem.
o'sen;;1Q_or. se toroot,~ mals ori ltiante pelos
calega_s,
Lu1z V_iqna Filho,
Q\..IE:!_
inter- apartes d-õs ilustres
qu_e
1 egou
a_ rrossa · cvl tu r a .ã
isso
eu trago à tribuna
veio
de
forma
decisiva para tudo
intelectual idãdé brasilelr"ã----:~garant1r o respeito â "imunida-- do senado.. neste ·tnStante, enMuit.o
ob-r"igaOO,
sr-s:
de
parlamentar
DO EStado do vo_1 to na mais pro·funda -emoção'
Senado.~e:;;.
(Multo bem~ P.alrilãs·.
Ceará. Um outro
fato
também, porque--párece ~que estamos vendo
"sentado
â"qüi
·aquela
_figura
Vorador
_e
cumprimentado:}
___ - •
Senador
Cid .Sabó i<:;~ de CÇtr:va--aqüele
homem
1 ho, me permito neste -instante heráldica,
afável, fidalrecqr-dar ,_ e o __faço com profün- aristoc·rático,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
s-oa-sa) -:-·c-onCedo a-· pa 1 ÇJ.vra
da
emoção:
o
Se~ado,
então go, 'que rea lmen_te S~pre soUbe
ao
honrar,
dignificar
e
enobrecer
presidldo
por
LUlZ Viana ~inobre Senador Ney ~aranhão.
1 hc, rea 11 z.av<;! uma- sessão
so- _ o
SenadO e
a
Vida
pública
0-SR .."NE\' MARANHÃO (PRN- PE.
lene
para
ass1na_]ar o tr~ns-_ brasi_lei_ra.
curso do
sesQuicentenário
de
Pronune,a-o-·seguihte discurso.
O
SR.
CID
SABÓIA
DE
Sem
revi são do orador.) .:..·--sr-.
José de Alencar, e, num daqueles gestos _extremamente
fra- CARVALH021 Obrigado a V. Ex~ O Presidente,
Srs.
S~n!3-ào.f'eS~
ternos,
S. Ex~ buscou num re~ apãrte dé v. Ex~ apenas ilumi- ocupo a tribuna do Sêhado Feprodupresentante OL"' ·nosso
estado, na c: peça que : estamos
de-ra 1 , na qua _l 1 da a é . de
~ í de_fzindo..
ast.a. tar.de. em homenaportante.
u_r
con~ecr:-ât)eo , __ele
do
Governe, pa't'2 reSpõf'iôer-_ ãs
José- _Ma_;tlr·l?I!O
c;:le
Ale_ncãr: 9~!!' á: LuiZ: _Viana Fi,-ho.
infelizes coTo::;açóes do Jornapa.-a dlscõr-rer da -tr{bu_na desl_lsta Jánio de Freitas.-·a-res-'Par-á encerr:-ar,
-quero acr-es-. pelto do_proo_lema do
contro'1e
ta casa sg~re .o. nosso
sempre
V i a na
lembrado
A lenc~r_.
Pcfs
béri1-. Céntár um ·de ta 1 ne: LU i z
do end7Vidamentõ. doS estados e
er-a
- --t:ambérr:
um municlpios,- --pU6Tlcaaasno
:-ecebendo essa.. incumbé:nc 1 2:1 __ d~ F, '1 h o ·
jornal Folha
de S. Paulo doLu>z
Viana
Fllho. e tendo de bibifóf1lo. Ele conhecia muito
falar
exaLamente
dianLe
do o~;nt.- ªs e;:ó1 <;:õeS de 1 i v r os. E: dla 29-~1_--90. portanto. no dia
de ho"Je.
nàc pooerfa de1xar
de
sé-lo.:
m<!l~s- comple1:o blógrafo de José
de /....i eDcar. eu me v1 a o-r· aços_ porque -era um admiradQr de RUi
com
tarce_fa
verdade.irafnel"!_te Barbosa e, Rui fo~ um~ t:--'iblióTodos
65 Srs- Sénaõ_ore::, são
exemp 1 ar·. o mo·dc de conhercú 1 ea. _z. comõ _:"Qrande__ fonte '1' ~ 1 c
testemunhas de- meu
corriP6r-ta';..
edimenta_ par lamen-ta ... -o-Cirtigo do
de
~nso1 raçãc para o di s·cu-rso. servc:rr o 1 i vrc, saber as
i lustre jor-nãitste, aue: tem· c
que entãc P'"'o_feri_. fui
buscar ções -_. cue~_cdéiY-erra · pc_:ssui r, até
em
Lui:z
V;ana Filho t.o.das a- ·coroo n:tUdar cr _ 1ugar
do
11 vro ti""tulo "Proje""tcs -õê Ca:hga". nc
que·~ as
1 nforinações.
-a!:: para evitar Que alguém ped'l"s9e meo ·entençler_ -tenta denearn·
a
biográficas_, .·as.\ i ter_á.r fas:.--ãs ampre_s;;tado. E.n_tão, Lu i z. V, a na
i magerr. dó:' se"na::1o da· RepUE· T ica.
Peço â Mese ê
transcFiÇãc- do
po 1 1 t 1 ca_s.
para_
que
pu_desse Fi 1ho; -----como adml·radOr de. Rl.'i.
traze,...
_nu_m pronun-c ~ amen-to o e não pode.'"' ia _nünca· ter
deixado reter i ao ~·a-...-t 1 go.
40 m1 nu tos. a 1 go _e-m- t9rhl?t:1a de. captar err Rui _um d_os aspecv1aa
e da _atuaçao __ _notavels de . tos grandiosos. e es_quecidos da
Todos .os
Srs. Parlamentares
sua
personal i da de, Cl. - são -teste-munha~· de
José
Mart1n1ãno
de
Alencar.
o.ue a~:we
·
sentei
um- Projeto de Res01u-·
Diria
a V. Ex~ que foi exata- bibliofilia.
men;.e no I 1 vro de. .Lu i z. VJ a na
ção, c_ue _ tomou.
o
n~
~2/90:
Neste _campo,
eu me entené1a dlSClP~lnando
F i 1 ho
que
encontr-e i ~ com "uma
o endividamento
Viana
=-iprec1 são admirável _de __i nforma- muitoo bem com Luiz
dos estados e m\Jhicíi:Siós,
60ções, aq_uele e"pfsóg_i-o .q-ue__ si_g_-: 1 ho,
Poi"ClüEi
amQos. t í_nhamos o - j ~?ti v ano_~ --a·:·
esses
1 i vrcs
n 1 f 1 cou--a _preter_i_ç_ap . de ___,Jose mesm_o -amor ___ por
A
democratização --dO
de
A 1 en_car
n_o seu projeto de ra:r'os. ·por essas ·edições já-- 1-;;:
chegar ao Senado Fede~~l
Ele: quas_e esqueci daS, aquele prcr- crédito. ~a f<trr de Que se des--deoutado.
el_e,_ Mln1_s.tr:.Q_, da zer _ dé manu.sear a primei r a esem qpórtun·i-dades i9ua f s. a toJus~ 1 c a, esco 1 h_ i do ·:i uma
_1 i- s"ta dl Ção. ·o prazer de ·encont'"'ar·"o dos os es:tados e
nac
se _aos
tripl ice para s_en_a_Q.Qr vit"al.í- aUtógrafo
de alguém muito im- grandes devedores do Pãís;
po'rta·nte;---d--_teor
a
letra
de
cio~ represen_tando o EstaÇ!.Q de
Hugo
numa -e._dição
d_~
2->~.
Imp~dir----a ctralida finanCeará:
e 1 e nãc obteve o apoi _o Vj c to r
e ess;;fs coisas ceira existente no País, prodo Imperador. _é v1 u-se_ fr:_u_stra- Víctor Hugo,
interessantes qUe fazem a vid~ vocada __ pelos mesmos
do naqull__o que era _o_ seu grangrahde_s__
Via·r:i~-·
eStados _-d~Vedo_res.
'
de
deS~J O, _
q
seu :~_grande de u-m tnt_elec_tual. Luiz
homém
que amava -Q~
prOJ etc:
c;!e ocup;;\r nesta Casa era _e_Sse
mo_-_ Essa cir-anda financéfra,· proa mes_ma cade i r_a que o seU ge-: 1 ivros dos maiS" diver-sos
grandes· devedon1tor
havla_ ocupapo pare r~ dos, i_riclus i v e rio aspecto ed1-- vocada __ pel Os
está
Qesviandc todos -os
presentar _- o
povo -cerarens,e. ~tqrial, __ no ·aspecto- de antigui--res.
Portanto,
tp1_ exa_tamente em dade,
- a.s -~-otiras
raras, _os recursos des·te- Nacã_o parã -ás
Lu i z V 1 a na que
f).J i
buscar ~a vârioS 'idi_omas, exemplares qL,ie instituiçõ-es- f1naliCeirai:. ·
- informação__ pre.cisz:
qUe e_stá pertenceram -a pess..oas que t_-i ~- _
presença
_destacaÇ!p
Essa
c i r anda -f 1 riam:: e i r a es.tá
transpl ant~da num _modesto~ o.-_ verem sua
na
vi
dai
nte
l
ectu.a
1_
de
um
provocando
uma
bru~~ 1
púsculo__ que. nã época, _a Mesa.
do
Senado
s·e. _encarregou
de-- pafs. e outras
coisas
tantas concentração
de
renda
nos 4
dlStribulr_ g_j1t-r~~- O-~- _"m~mbr:os que fazem· a~ emoções bibl iofj_- grandes_~estadoS :-dev·edores._,--êorf,
desí.a e .da. out.r_z.- casa. __go con- 1-icas de um cidadão.
preju-ízos- incalculáVeis
p-ara
gresso
Naçi.o_na·) ~~Fel um homem
os:demaiS estados bras-ileiro,S. ~
ext raordi nár lo, __pe __ç1Ji-ª-_ a mi za_-_E..u ter i a mui to o que d tzer de
Essa
cir?lnôa-- firianc·e; rã" ·está
de também t1ve_O pr-ivilégio -de Lu i z Vi anã Fi l h_o. mas acho que
desfrutar_, inclusive. da amiza- já
disse atê dema i.s. QUero a"'"' fazendo com que· a faxe de·
de
d€:~- ·sua_ f,ai'r!ílla. v. EX~ se
penas regfstrar aUe, graças
a ros
atinja
1 1mites
não
Deus, ninguém morre, porque se suportáveiS pe 1OS S"etol""é-5." _p.r'O"-'recorda qL!~ n!!l _sua
companhia,

-su"
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dut; vos

desta Nação,_. como a
agricultura.
·. ·tndü~tr..ia
e
comércio_.

Essa c1randa finãnC:Edrá~ ·promov1da_-pelos
estados. devedo.,.
res, . es:tá proinovendo a. -recessão da eco no mi a nat i onaJ. .. Qó fS
todo _o
dinheiro: __ élo . .-~iliercado.

está .sendo carreado para: o seto r púb 1 1 co es taoua 1 ·. Mas não
para todos,
apertas _.pare 'O$

grandes
devêdores., . que es:t.ãc
oaganoó aos
baricos~ · :ta)<as - çie,
jurás que va,r"iàm_ çj~ ~5 6 ?9'1;,
afora
o ·grande
tlesag'ió · dos
titulos. ·· · ~
· · ·-

A.s
infel1zes .. colocações
db
jornallsta, talvez .encomenaadaS.
t_alvez pOr cpmp!eia d~
Slnfo~mação do que ocorre. ~e
almente na Câmara Alta_do P~r~
1

~~'r~~~ o ~~b~~~-

verdadeiras.

o

Sr.

'e ~~u~~~~~e~ã~
Mauro

Benevides21 Permite V. EX 11
um
aparte.
. nobre
_ Sen~Q9r: ~ey
Maranhão?
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J
O Sf/.' f!IEY .t>!ARANHA021 Agradeço
a_V.,_~~-:,_,q_opor-:;t:Ut:l? aparte .e~

ao·_ m~smo _ tempo; tievo dizer a

\!! .E,x,~- que_ a--. re;;pon_~abt 1 i da de

do Senado da._ RePubl1ca e. muito
grande, por isso é!ue está
havendo
esses_ t3P9S de ataques

1 flfúrtcjado~.

~ontf'a ~ste.

a'taqueS
.. esses·
r~Pe1 1 nQo. .
t
.

s~nt-~nJ_o ..

St.

que

poder,

estou

pres1tiente.

o
ar'!; lcuJ i sta- não
entra no
tnêrj to .ÇIO pr-oJe~o·.- QUe_ pr-ocura
ze1ár_ pelos .interesses da FeOet-aÇão e oo dinheiro~dos tra-:
b~-lh~~~r:-~s·d~ P~íS.
... , .

··e:_-lé"·Oão.·

ânáí',·s~

Qúe' a· proJéto

se Pbs_i c i ena a favor dç p;agamento ·_do. FGTS pé 1os devedores,
v }.st6 · .oüe
Seu~ não-pagamento
por
parte __ cesses
oevedores
const. l.tu;r cr 1 me, por apropria""
c;ãc indébi_ta, p;evis:to.em Lei.

_o:

Para:. terminar~. Sr.- Pr~siden
te, devo oeclarar que nao con-

cord9 _Com a coJocaçâo do jor~
hãlJs't2 .. mal inl'ormado. segundo _e' pua 1 q Senado Feoeral ~~
O SR.- NEY MARÁNHÃ021 Cotr. mui-- prestar-H~ a manobras do Goverto oraz·er~. · no_br-e senadõf- Mauro no_
para
!:Jrejutílcar a 1guns
Senev 1des .
esta dos.

Sexta~feira

_:;;o_.

Se 1 á_ por 1992. Ehi::lCJanto es-tava _sendo_ red•g·t"da e·sta coluna,
p·orém~ _ rea 1 i zava-se no BC uma'
_reu:-fi'ão:
para
discut-i r
a
efet i vação·
i medi' ata
da't ràns ferênci a. com i ssõ-. c-~ e-~
xame
dos 1 a·n_ça·menro~s -e-outras.
-bp~r.àÇõeS
com .
t 1 tl.i 1os,
neCe's_sá'!"-ias à:s finanças esta-ç!ua-is ... (sairiant.) da área de
_c'ompetéht:ia me·r2Hfiente 'téCniCa
no BC ·e- passarfam ao
central e
dire,to~permane'nte· e pblítlcO
do.
.cómand·oeCõtíõnil co - do
Gpve_rno. Apresen.táve l_ . sem .dlf_iculdade, como. fnedida
ditada
_apena$
pela
réfórma adminis~ra t 1 v~. e·_ aesburóCra t fiar. te, a
transferência significar-é para_.
os ("'O VoS gbVer,na_dores.
e ·até
para_· alguns·- .ctoS'_a'EUi:liS,· efi_-__ c::;Jente _ torniqüete-.-----ou.
como
prefere
o Presidente Collór.

uma canga.

·

Outra
Tente
de ·-captacão de·
recursos pelos goverhos ·esta-·
duais são ps·emp~êstlmos. Os
projeto_s
com tal
f1nai ldade.
deVem ser encami_nhado_s_ ac Bar.cd'C~n-rra1, CujdS-tik:fil,Ços
os;
anal 1 sam é remetem para c se..:nade, ac oua1 Cãôe
aprová-1os
ou-nãc.-Apresentaao Dela Sena-dor Ney Marannão. :.. i_de,.. ao Go-'
ver-no,
1:ram1 ta ·no
Senadc um
P!"'O]etb- que--não
faz
ma1s. de
·que ,·nvertet ó ·perCurso oc oe-,
d1ac
de
autor;zação
para
e_m~r-és __t 1 me.
o .-empeflhc dó--Go- ·
v~rn.o. tJ.a aprovaçãO do
pr_oJ e to
n~o se .reve 1 a .aoena5 n;;: figura
ae
querr.
c _ apr-_esentou__
ao,
Senado:
n_esta s_emana, o dlre--'
_tôr.- de Porftlc"Mone_t-ârta .do'
BC.
·LuiS
Eduardo
Assis,.

O
Sr;.
Mauro
Q _jornàl--lsta. mal informaao;
Benevides21 Senador Ne> ..Mara: ·nã.O-saoe oue so)J defensor
innnão. m1nna ln<e~venç!o nc seu transjgente da dignidaae e das
pronunc1 amentc.
é
exatamente_ pr_e:""'r-_o~cn i va~ desta ca;sa.
para of_e"'ecer_ ,c meú· testemUnho
espontánec aa cbsiç;ão. aQsq1ui'rifc::if.n10'- ainda" oue o Senaao
tamente correta _Qué. v .. Ex~- ·tem Feaera1' está preocUpado em esaaotaoo no ~ncaminhamento_ de~- taoelecêi
regr?s justas que
sas.
reso i ucóes que d_i zerr. res- at~ndafn aos .refi 1 s _interesses
pe; to ao endtVl dBmEointç._ dOS-es-_- aa_· Fede:""'ã.Ção
tadàs
e _ .- _ mun1ç:ípiOS
''
.. ·
~-e:ur-.i.u-se com
senAdo,..eS oãra
brasileiros. o espfrito Co\1C1- --ê:c-- :;o~n-al-1sta~·_eit"ap;eço _1n- ex~or-lhes a necessVdéde ae.
llado:
de v. Ex~_tem ensejadO formo que na m1hha terra_ quem pronta aproVação de Projeto
toaas essas
reuniões .ae
que reêebe ••capga" ,e boi .. ou jor:-na- peça
repen1:1namente essencial·
tennc participadO-. -:-pot delega;.
1"1s:ta rilai 1nforlnado. ----.
-.- na
r_eformã
aamtnistrativa
e'
1
dE!sb_urocr.a ti ;z..ant.e,
g~c g~e L í ~~r e~g6~:J~~ )~ã 1 ~e~i~ ·_Er:a O ~-·Ciue t i
-diZer. Sr·.
Uma so1ucão.
através. de
urna Pf'~s1de_rte .. CMu~t_o bem!J
Preltm1nar ·para-·en-renaer-se.. o.
resoluçãô claramente. definl_da,_
~mpent"Jo. de _Governo:
Sua
ba'se.
em'que se comP2itibilizem qs . .,..Pócf.J'r;,~N.I(J,. À'i;IU{ sç' REFERt:O. de.. apoío na;-eon~gres·s-o·é múi'to..
interesses oo Tesouro Nã.c1onal
SR. _ NFY
MARAl:/HAO ~,EV
SEI.( mà~_S .s.óLida_ do que na·. Câmár.ã;,
com __ aos, .dps
.es:taqqs.
e DL_SCUítso_·::· .:
cómo a1nda há poaco fiCou--Cor"F····munlçlplos ... E\oaentemente QUe
firmadc- corra debandada
err: um 1nstan:r.t:- dF contenção em F0J.ha-de·.?· Pau~cá1. 29~11,-Sb ..
rlac;lóres
né hOra de· votar o.
QUe
v1ve exatamente ·o Pais.
FroJetO
dê
Benefícios
da.
teremos Que pe;-mj ti r ,que os
·-_ ",""''PRóJtTôS~ oE CÀNGA ._
-~r:-e~ i dênc i a.
aprovado c e 1 osestados
sobrev.i_vam, ·, t€ntem __ a
. ~---oc
_
aeputados contr-a a vontade ~do
rolagem de suas_ div!d~s. 1 ~~~s- o
J~nio-·de Frof?itas GoVerQo·.
façam ,d~n.tr:-o .d~ parametr_os q., ue
.
-não prop1ciem b â~ràVarhento da· oi:!?s -~~-1 tt;!râç;õ~s bUrOcràt'tcas
Ped_idós
estaduais
_
de:
crlSP.
finance1r~ haciónal. V.
aparentt;!mente l(lOfensivas. uma éml:iréstj_mo
com
anàl i se
j'áEx~ ten1 J~;ltlo extt-emaniente ·detramitanac. no 1 Senado .~ O\Jtra fBvól";éV~f. dos t~cnJcoS do se,
c 1 caao .. a essas: tarefas., · A l rtda se. desenvo 1 yendp_
er;11 s 1 g1 1 c
no caj-a man fpUl ação ~=:~e 1 o
G"overno ·
hoje, _ . <;l-1.e
às.- . .---~4_ ~::_~Oi'~s., . ~~nc;!'. , 'Ç'eD~;a l, t -. ~stjo em. v.~ as er:tvo 1 v e
r i sc.os.,
tem
sua
dl sCutíamos
os
termos- dé Uma de submeter 'ps novos_ governa~· à'provaÇão ouase certa no sena-'
nova
r-esolucão, _·qu!=·,'
·nas çtores "-à amBaç~ ánteclpada cie do .. , dada a carêncía de argu-;
próx1m~s horaS! çom_p,C91JSe_l!~~- Cei"'Cc;l_fínanceirÇ pelo .Governe m~r:ltos para
rejeité§-los.
Tem·
da Casa, devera. ser· supmetlda Federal,· .. caso f;:>er;dstam na a- havido.. -prote_lações, ou o sena-·~
à discussão e à votação·. P:or- "nUhciadà.~dlsPosição· de resis-. do. não. _teru! a .imagem que tem.-·
-;:anto. ·v. Ex A!' como.. l,. í.~er:- .. Oo .:ti r:- . . à _ po) f t :í c a
econõml ca mas não recusas contrár 1 a5 à ·

oha a

·ae ·se-·

~~~;~n~i_ssã~~mb~_;caM_g~s~ob~~~~-. r!c~ss ,_ 9n i st~.

esse .. P~[t1dq __ .de opo~JÇão,-.aque la for:-mul_a oue_garanta e_x~;tamente
uma har.monie de ·inter"esses
~n_tre. ·_estado -~ -~
thunicipio
e
o
:iéSOuro
Naci ena 1.
·
-

j·

.

A .tra.risferênc1a,_ do. R.io par-a
·srasí11a, do
s~-;:or _ co .. eanco
Ce~tral
que CU1da dos títulos
púb'ilCõs:__
de ; -, ~Stadqs
e
mi.H1lCiP:iôs não! é idêia nova.
mas programada para consumarI

6~~·~-~ se p=~~~rá~e ~e~o n~c·Se~:d-o ~:

cor:o·muito mals __ facilidade
do
que-:- fliht-o aó pes.soa]_do BC, o:
Governo' poderá manobrar os sena dores
para
-a
Seleção·'
pol iti'ca. entre o:s pretendentes
a
ef'f!p-rést i mos·. E o torniquete

para completar o
vos _governador~s.

cecco_~o~

no-

Ma;5.
para c;ue isso sej_a possível, é--n~cessáriQ que- _a_ Saüdé
se
ta-_rne __ umz pr-i ar 1 da 'de e
t;:!a~ia- uma~ detehni nação.- po 1 í ti_ ca
para. r~-ver~er =--~~~~ _gua,Çl_ro ..
ft

o

que

acqnt~ce_ni

aos

-.~s-1;a-dq_s

assim
trataQos
eelo .Governo
Feaeral.
_tsto. n&_o-é- prOblema
Çla equi pê econôri'ii_ça de ~-c-o-11 ar.
E problema
dos. CidadãOs g(,le·
habitem
ta1s
eStaC;Io?,
aos
qua1s- ca:be pagar imPostoS fé-:
oera.is_e portar·.:.-se como súdl.-:
tos
de
suas -- maJestades

brasilienseS.
O SR.
PRESIDENTE '( Pompéu de
Sbusa) - Concedo a palav~~ _ao
nobr_e Senadpr_ Ne1 son_ Wed~k i n.

O

SR.

NELSON WEOEKIN (POT

Pronuncia
~L
s,egllin'te
l
Sr.__ ?r-estdem:e;
S-rs. Senador~$. seg-unéfo----'c. art.
~96
_Çia
Constitui_ção Federal,
•·a saúde é di f-eí_'fO qe_- 'I;Od<?S--,-e
oever
o·o Estado", mas a nossa
realidade desmen'te _iss-o-; _ p'O-i s
no Bras i 1 de l")pj e ê s~~de ~ê
d 1 -r e 1 to_ de p-ouc·os- e- nao·:_~ - ·um~
p!"iOrldade do Est~Q9.
SC~

-:-:__

dlscur-~o.

saUde
tem ~i_ de, ao 1 ongc
dos anos,
o
f1lho
en1ei~aOc
dos,__
gas'tos
_ : :pÇ)bi ;c-os:
observando-se uma- ni t 1 da di m< ·nulção
de- ,nvestlmé~tos-~ pcriparte CIO Governo. heSsa
áfe~-.
A

A tendência a esse queda dos
gast.os
púo1 i cos
_ren·_ete-se·
drama,lcamente· nas· e5t--'atísti-:'
cas sani tár'i-as-. qUe· ãcusarr,- ;-.. ·
n1l uo.ivel
de'terib~a:-ção db estado de saúde ao-._nQ~s_o p9vo.
I nd1 c.adores
recentes __revelam
aue
p1 oraram
o-:=;
--:-"iricf)C~-
sani -rár< oS e a 1 nfecção hosgf""
talar Já
ê a Segunda ·maior~
cal,lsa de - morte 1 i daoe no Br~
s, 1 . depoiS das
doê"i''i'<;:.as- ca r- ·
d1 ovas cu 1 a_res,
e's ta h do assô-

ci ada a Cer-c~- de- TO rrfn-

anua 1 s.

mor<---nlS

cr que repreSetitã--;âpr't5'"_.,.

X1m~damente

12% _dqs

pac•entes
oue a
Pãi:. a cada ano.·

5.80_~·m_lJ~

contraem·nc·

E.sses
números,
obtJ dOS com
base_ em tréS estudOs feLt.Os-em·ámbito
nacional
a
par-t1r àê
1988.
foram divulgadàs peld
méd< co
Car 1 os
!;_rnest_o
St,ÇJr~
1 ing. que pres1CLiu o ·II.- con_~
gressc Bras i J e1 r o sobre- Co_h-.:.
trole-oe lnfecç·õeS Kós_pita_]_ares, em Be"1o Horizonte.-- - ·
De acor-.do com" o. Dr. Star·l ., ng,
se houves_S_e um-- efefiVo progr.á'.;.
ma oe controlE;
d~
infecç_ão
hosp1'talar no Pais,- de- 35'%. a
50%. dos casos~poderi a111. ser·· evitados. e exemplo do· Que
o-'·_.
corre hoje nos EUA_,_

---

Es-tima que essa ":.axa pod_er i a
repre_sentar -econom1a de 8 a 12
bilhões
de cruze_i_ros ao anc,
valor que, segundo ele,
Seria
suficiente . para
a con-strução
de dez nospl"t:a,s:_;- cOm ç::apacidade para cem leitos cada um.

O

Gove-rno federal
pretende
na
saúde, _em· 1991,
7 .,as%_ do --br-ç:án'lento.
o

;nve~-rir

abénas:

qu~ ___ c.eftam~n·t~.~-não ç~m~i.z
com
os ___ Comprom>ssos assumidos. pelo

~re::jdl;inte

ã<:i- -Repúbl_Jç~--- __ n~
çampar'lha e1 é l torp_i é- CdhÇief-Jar:ffi
o:-povc brasi1ei,ro a correr
os
-ri scos_:_ __ de um si s.:tema de saúc;le
lnef_i.cien_te-e_inêfica:L_·
--

A _-"~ei'-----o-r·gàni-Cá da~·saÚ~e. vq~
tacta- e apr:--óvãda ·pelo- Coogt·esso
Nac i ooa.l_,_. pret.efld la· · aot.ar oS
mumcip10'S - :.-aos--__ ·_recursos
necessâr, os Para~ lhe-s-oei-mi 1 1.-.·
a imPlantação -e __ manuten-ção_ oe
um __ 5 i stema _-ç:l_e _~aúdi: . CaPaz_ de
ater:Joer áS reç1_~'-='~h~cess1datfes
dé p·opLJlação. __ m?.S eSS?- lei fb'l.
tota1iiiente O,ê;S_figur_aóa
pelo
Presicrente _da----:·Repiíblita Qàé
vetçu 30.\;t:ri~':t"ã). a-rtígos
ou
pârc:~grafó~
de
seu- texto. ge""
·ra-ndc_ ·inúmer-os preJLJizos
aos
mu'hi c_i pi"o-s-; com r e 1 ação ao r e-.:.
passe_ dos- recursos
financ·e,-"'
rcrs.,- à :g_es_tâo·_~t:fo sistema de-·
controlé-sóc·ia1 ·e na valorização __dQ_S_ r~çursoS nu manos.
._,_,.~-...,-·,~-r

-

--

··

:ESseS v_$_tos, i"'ecebef.i=)m, o_ repu:~
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SexLa-fcira ·30-

_to·d_a
a poP-u 1 aÇã~o bras ip_r'ir}Ç.!P_almente·para as
ca!'Qa_da_s_ ma1_s__ carE?n'!=_e!;:i ~- - ---

para

l_e_~_t;:_a.~

_5[.
P-residente·, _S~t::s_. ,sena-do-::_
res ~ ve·ta'r é' 'üh)a _· prérf'-ógàt-iva
cons_t 1 tu c i __ ona 1 do_ Pres l dente
dâ_-_T{e.púb1 íca-e_d_ert"\.lbélr -ó Veto--·
é _-ama- prerroga-t-Iva do COng~e~·~
so Naci-onal_. Pr'eci$a-mos ref le_t ir
néS~'ta Ca Sã os ·anseioS ;;:iõ:-:
pL.i1áres- e vdta-r::-·-como procUr:'a.:..·
d9re_;. - o~~se o_O\(~ ';-: .P.a:a· -Qa_ran_..:
t1r ao~nosso Pa1s ___ 4m ___ s1stema
de Saúde que_ ví'se... à redução dá
risc·o de dóeflça e--ac _ .c:;:on-<;;r:oJ.e
da ínfecção hqSpi t_a 1 ar.--.

--COrlcifcLóS- r)obres
4

·senadbr~s

a

dercút:i'arem 'oS-~ve'tOs -~P,""rés ;-den-cta1s, _..nãO só -péTa SltQ' iríCóns-t; tu c i anal i daQef ;- --pc1·s i nv-t_áC,-

o ~-~curnpr)ment'O :ao are
Caf-tã Magiiz. __ - maS

11_za~.

1 SB.. ·og _)1QSsa

tãinoêm ':Por' serern i'iiDPôi"tunqs __ e: .

comprometererri'Sê'riamente·c·- à"-tendimentc
à popuJ_ação_, pelas
ao!jli'::''l;::raç_õ~~ ~u~lcn;~~;s:_
·
Nôs
ãssum1mos -o como.-.Om1sso
de_ oefender a __ Cor,~t,-tufÇâô e
nãC poqemqs _aOóra
córi-·_~_a nq~s;;:
ação ·pq ~õrnJ..!:i:.~ãc-,-_,"flllP,~di r o_ Seu
cumpritnérno ·_e
-~'t"Ll_Str'a_r
'tnà'!S.
L_

U~~--:'{ez··a·povo.,bi--a~ii~fr~;~_ ~:,

_gS~e~-a~e,hão-_ve~~z:no~,_s .._o~-~

ç_epc1onar OU'tre' ··ve~. -_o --__noss_o
.t-q:d::;,s o~' --mllfli_c1~· P~Y9 .-.~ qúe votsmq~-· _çqn~c"ie~-:::
CYOS bo:-as 1 1 e i r oS- i; ô~~- ri'l'\ fha_reS- téiTiénLe, - ·pe1 ç; ___ derrl.JOada d~;s
Oió~d~-qüase

ae_·--entiOaoes_.i_ig"à'él~·s--§.

saúde,

oois-·-ele5 ;invíabiT-ízam· o S•-s::.
t.ema tJA ~-cb-: de. ~s~&de' -- Ei tornam
'!10ito _dificll o_'diáloQo--com--o
-çi'"oifril(09~~?era1--:··

--

po1s~ Sô'-aSSlm 'filrf:,mcs
J\JS à ·pfocu·r:-i!fção--·ql,llé
r~Cr:,'!bémQs
7
a't ravE:·s
ao Voto POPú1 ar ·_:·e éla-=,
remoS a·pr'_inleirO Pãsso'rumQ"

ve-:tos. _-

e
cohStru1r'idc· um
-ma,-s -- fOr'te
--e· --ma-,s

tnôOern1daoe·:-

A propos te
do Sistema Ún~, CO
o'rig,nco--s.e na -e.~,_ Cbnf_eréncta
Nac,o·n;;n d€ Sãüde--e-: fo-i 'empl'a-'mente d J s-cut 1 Çla' pó r _todos ~·-o:s
s·e~?níentos
soei a lS ~ or-gafd za-dóS
é p~lo Çongr_esSó Nacional, mÇ!s
o·_ E'res'1 dente 'da RePüb 1 i ta 0"'
Sândo ~de - Sua_s ·· ·prerrõ-g~t i v a-S
const1tue1onaJ~ anula todas as
cõnqu; S tas· -Que hav·i ám
si ôo
f"eitas. atraves dê ·anos oe lu-tas _das .. ~ntl_dãd'êS. llgaaas- ----~
saúde_,_ q~"Qué r·epréS_enta UJJl s~rio ~_etrocess.Q.-no _g~rera::iamen-=-"
to cto·se'tor:
-

Bras i f

5<=!-lJd_áve 1 . -_,_.

c.ra,

-

'

·o-·Q-ue_·i'irina ·a

Pres1~~:''t~~-·

_o_

-di~er.

(Mui_to.,!;!e"!Ti~)
-~

sr.

' -

b-

SR: 'PRESIDENTE {Pompeu de
SOUSa) ....,.._Cõf:"lcer;lo':a pal_avr.a_ ao

nobre.

_ :'.Se!n~dOf:

~-

Lóún~ãY

Bapt1$~a.

ô SR: L.OURIVAL BAPTISTA (PF'L
- -5E.
p·ronuncia· o seguinte
d{scursó.)
Sr, Pres1dente,
Srs. SertadoreS..'é' sEimpPe·-córh
..r.·~-"'--,,,
·-··~
juStif~t:aaa
alegr_iã que os
Se
es'tamcs. buscando a moder-- bras i_ 1eil rqs_· · vêry; ·:aê:ômpanhando
aade. não, . podemos
Coriv i ver aS
süceSS'i'\las nomena'tlens '1: r i com _l nOi ces_ soei a 1 s __ tão i nyus- butadãS- â_-:-_Jôi;'gt:t- ti:iliadO ·no· ex te-.
tos--e ·-c:ç,m_ um Si- stemâ· dé sàúdé 'r 1·o'r·. ~prrfi'c·fpa 1mente na 1 tá 1 i a
QU"Et-- perm1t? _ a manipulação· e na Ft~riça.
·
.,
poJítice das verbas-destinadas
a"
ofer-ecer-ém
melho_re-~ -NeS~e 'últ.)rl:k: pais, oS_Jorn.;n:s
con-dições _sani-tár1_as_ ao põVó _d_Jvulgaram a ,recet1-,;ísstmi3- sõ-'
b:--as, leiro_.
- -. lenidátu;-aa- ét:Ltr:-ega ti_o "Pr_érrdo
· Mund1al_ Cíno Oél Duca". cr_)a-Q.o
N~o_ ~eremós
jamais uffi país há 22 anõ-5, t'la- Fu_~da~ão .ST_mq!"le
de·senvo lv_i do e __ nem poderé:ri"''õS e~.c_ i no· ~7} _ Q~ça !_
._,,_~r i-~:
aspirar e ·um lugar-no concer-to
Esse ~~o_bj_çàdb _"' e
'importante
dã.s n;;1_çõeS do Pt 1 mel r o- Mundo.
se hão t i vermoS um· s l 5 tema ''êlé p'rêl'_fliÓ _li'terári'6''TOi instftutde
saúde que· ga-ranta 6 t:umpr 1men"- do' · com:·: a_ -- ·f; ne 11 dade
11
·reç::ompéfiSãr.
eSÇr1~tóc~s qye
t_ó -do _:r~;o<to- C6nSt.itucion~1-;
··
'
· -·
~~- ..- marc(;1,ram ·por sua forte per_soTem ·st'do
ine,gável o descaso nal idatie~-o~petl5afnento' mundfêl',
do_. G_óver-nd_ F~der'a 1 _para com --a e melhor d'ivulg8? o â:Qt.or_,ÇtJJa
·saúde
pública·
· e
·as 'obra const.i tu~ uma mensagem de
~: __ -:--_:_ ..,,
coriSeqaê'ncias são desastrosas humar:i sino rrrooerno u·_-

n,

::fli

-'

·.:· -·
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fo_i ___ escolhido cionaca,
.Antes
de
Jorge Amado •. foram formando que
relem_br.a Glauber -Ro::
no 'B'r"à:...
1 aureados _os esc r 1 t_ores Konrad parÇl
r,§c_eb~r_
m& ls _um pré mi o cha ·e··diz que "ho]e.
Loren::,
em . 1__969_·;-' ( "F'rém1 o li:terár:;i.o..~ lnc:.ansãv~e, .. embaixa- sil,. só existe ·um. filtrfe._em
Nobel" em 1973): Jean-Anouilh; dor - d~ ~ PP í~s~ o_nçte· Qu~r- que :;;e prddução" . _A __vinda __'de
Gf~ar\Oe
o .sábio Andrei
Sakharov. em encontre,
Jor~;~e
Amado
vale O'teJ_o ,foi outra_·.rn~l!Ilerito fór:te_;
1974,
{'.'Nobel
da
Paz"'
e.m ma1s
que o melhor Dos ofícios ca.ntandp _acompannatro de Ro.s í.1978); __o_ Presfãente_ çiQ_ Se!Je- de turismo· no exte·r i o r.
nha
-de
V a l em;a -,o_ e_t_eirrio
gal, escritor e poeta
Leopold
"Don_a
Macunaíl!Ja_. Umi:l- .cene: . de
ReC~m..:.tfú~_ga:dO ~---=-o !J?_
CaP;f t~ 1 F 1 o r" . na_ te 1 a para que :Sôn fa
Senghor.
em 1_976. (que tn~;~res
sou n21
Aca_demfa
F_r"~nc;esa
em francesa, depo_ts _de- nove di .as Braga i ntervresse:_v_ra sa:tel i:1983);- O_:_~CQr)Sagra.dO. escr1 tor
tJa
iltl~ da Reunião. no OCeario
t~.
de- Hollywoq:çl_. ____ Da
mesniã
argentino J.orge .'- Luf:Z -".Bp_rges, .Indico .
..
ohde
realizou forma, o arqafteto Oscar
NH;em
1980: é 9.-cientista brasi- conferênç1 as sempre ao 1 ado da meyef'
fa 1 ou -sobre Bras f 1 _i
leiro Prof.essclr .. Carlõs Chagas, mulher, _:a _também .escritora -zé- di reta. do Rio.
no anq passado.~ · - ... ,.,
·
1 ia
Gâ"ft_ª-'i --~---~.na .espaç·a en:....
tr~
d_ua~-----t ter,x.a.s:fe.~.r.as ;_ -.~.1 e .. .R~f!:!r ,_ndo-.-se - ao
seu q.uar'to
O ·rme"nso" .PFeS-fig~-o ~fhté!l ec- ·ft~,
alv:q; .t;!fê
tr::e.s _homen,apens 1 ivrç> de memórias,_
"_Jã.rOf.n
tue l de Jor:-ge A'ma do • .em ··t.odo o _consecut,_!:v,a.::;: :_a.'g'r·<:J.vação· __._e. a d'Hiver".· cuja edição f_ri3líc:ê_sa
mundo. . cujo~,_ 1YV~Qs- _j é _foram ·emissão_çle u_m badalado_I:;H:ogra- saiu em setembr_o ú1t.imo-, :Z"é118
traduz 1aos pare deiéna·s de
1ma de televisão. a recepção de -~a"t~ai
l,embr~ou
ep_isQdi.os __. çle
dlomas, decorre não somente da um prêmiç.lJ."terári.o mun..dlal e suas ·a:nd_qn-ças
ao·
Jàdo- ·ao
sue vas~a obre de _esc~ito~
ufel __ o_ éen_tro qe _uma
mesa_- maridp::
~·E·stamo::r j_untos hâ 45
m versalment'E~-· apl aud'lc:jo, como r.'edonda ___, :-so.bre ·. ~Lrteratu·ra anos. mas e-u __:gost_p __ de_ dizer
do
aprovei taroento dé . a·l guns er.as1 letra:_ Yuqo is·s_o- acompa- oUe ryp·_verctaae .são ·s-c7~Porque
dos
seus· áOmf~áVe-iS rània_nces, hhado,
obv1éi.mente. de um-fes- trabalhamos em ca§a.
c_orriio
pelo teatro-.e r:!el'o-·cfi1ema.
:tival de efntrevistas e .ou·-rras seus rascUnhoS. viajamos ·e -fi_re_porta,g~e·n·s---:- ·pe1a-·menos em Pa- --camas junt.os .. ass.itTJ .• ~-~~
hor_$l;_s
A Tarde, .~e S_a-lvadqt:.: ,em sUa ris. Cldade onde divide Seu pof: ·_dia_"~.
A ·çan_--ç.ora ___ )~1ac\~
edição de__ terça·-te:l'=o'ª ,Pas.sada~ ·_iempo-- co'IJI'_~·sa_iv.qC1Qr,
·o-mundo. dpti:pparecida,
raarcada
na
20
de
novemoro, -p-ublicou uma fbi mais _éomentaao -·que o _Pré- f_f~r'IÇ'?_ hé. _,ahqs..•. "~~írilb_p_lp.,_-P-?l
i nt~res_sam:e
.r-eoo.rtagem
do ---:'fnl o Nõbe l dfi _·L l t.era tL.it.?...~0 :· o am.1 zade _entre os ~r_ a.$ 1 l.e_l r o$, e
Jornalista Eduardo Tlii'til sobre mexicano Qtá_v1o Paz .. anuhç_iaê:lo qs''frá.htes.és'r.,
n~O ·_dYzer -ê::Je
~~~ge hom:~~~~~~ -~~-:.ttc.~;~Ge í r~ _a_l__ g~ns pi _a-s -.~nt_f?,S :-~ ~ ~=- _ ""
~1J~~;-6r-a~fs··;:ç~-~..i -~â~ n~~~~ ;. t ?f~
se] a 1ncorporada a c .--texto des, . ~·~tq1_ le::--:P:a l.C\Ce 11
,Ç,ândo ·o iõú"l'Ce:rr·ameh·(Q_ p_or- _êónta
te meu conciso pronunciamento·,
- oe -VJJ lç-Lobos- Com a orqueStra
mesma porÇJL!e já_t'iVEl_Q.pqrtuní__ ierça-=.,f-éYF?::. -16_ de- outubro, e a câmera passeahdb s.ooFe _·_a
aade de_~~aJtar. dat~ _1;r,f~quna ·o,o _.2.Qh45mi.n. __ Nqs_,estl,idio;;:c;~a r_eqe ~anoeir? Nac1ona1
Senado r-ederl:l1, em duas recen- de
televisão _ Antenhe 2, c a11
~es . ocas_1.?~S. -.. a. re~er::ç::ussã9,
presentaaor:- F rédér i c Mi t'ter.and
Pr i x De_l_ DuCa 11
em n1vel p1anetar1o;· dos
11- pede
s1lêncio, pqJs. vai comevros de JorQe ·Amado,_ sem som- X-ª-r- a g;rà'.!aÇãõ_:do ·seu 'Profiram.::
Bem ,rrlfl.LS, fpr~a.l, __ qLJ.~. .o_prQQra·;.
brade dUv1aa, o esGr:ttqr ora- c:.~toll~~Pal~IJ),G-e".!· ex,11;Jido-·r_ç_os ma de telev~Sao. a -5-oJ.e.r'íi"daae
Si -1 e iro
ffia iS est i maçto· é_ adm i- sab~OOS. E;~ tqr:-r~_q d!=-- Jorge _, ~- de
er.-t r:-~ga do P_r~êmJ ~. ('lund,t? 1
rad'o h·o cen·~rf6 mundiar con- mado.
ser'1a mostrado Um pano- ClCJO d~l Qu_ca._ -~nc__·f_i__n_a_l dP, tn?-;temporáneo - -:am1·go _di leto_de r~ma do._B!"_as~.J" 'a!r~v~~ c;IQ.$-:ar:,- _t'Jha, __ .d.e_ t~_f_Ça_-fe-1ra· seguYn_te_.
há muitos anos que- e'h~randece tes. com convidados l1gados ao n-c orédi·o~d?. fU!"'çla-çã-o-.SirlJO_ne. _e
a
Bahia.
o Noroeste :e' oBra- -escritor.. e· .. números ·~musica-fS c,-no'-_del· ouce. no a& -d-istrito
sil, em _face das __ djmensões, -~[ltr~ os_Q~QqiJm~ntql\.--Ac~g~-fiY~.- óe Par1s. CrJaoo_hft __22 anos,-ó
excepci.ona 1 - · ·çan~gór i a e· valo r ç~o. eh~ 1 a Oe surpresa~.
mu 1- Oi--ém i ó
1 ~ té'i--ár i c ~ v i sa reco meu 1 t.ura 1 --- d~
sua
t:écunda
e -,___1q:;>_ en_ç_o_nt,r_os · t:Q_ ~~R 1_ r: i to _Çie pensar "esc_r_l fores Que ma"rca-.::.
1 nco·moarãve~ · -obra.- :oconíO- c es- ·resta
_ bra~ i leU'ª,
. aur·ou ram -po_r_ sUa- forte__ per_s-Pha 1 'f'dacrit-or ma1s 1mportatite ~da Amé- 2fr15min e.' quahdó
1evada-ac de ·o Pén"same·n~t·d-mUndlal. e- me-nca - L.ati_na:. · (Mui·t_o
bem~
ar, 1h40m,n. Na abertura,
uma 1hor. _pivulQ.a'r- _o" _autor··~-Sl.iia
Palmas.)---. . .
· ·
..O.br:oue.stra .oe __ 45.__ VlOl.Oncel.os obr? ~on_s;t,,_-r-ua"·uma"~met')Sag~m~·~ae
· ·, ·_
. ___ . . . . ,..
..a r~~ernqCi \!illf!_-Lqpos. :-:,-el1- huin_qmsmo moderno''_. -Antes ·cte
DOCI.J.ME. NTo.- A C)l!_E §.E" REFfRE_o -.·guah_:t.9 _,<;J..P---ªC'ªci_am
fr.nagen;;:- .-oe . .,toi-g'e Amadb .. ' 'fo_rarr.~· .l~Ytfà_ado~-.
SR. -LOU"RlVAL BAPJ!STA
Efi~
Sz:U ?alvaaor.
como __ .a ..Rampa
do oor
exemplo .. __ _ps .. ~s.critbt-i;r,5
Dl-SCURSO:--+-: ·
•· ·=
,- .... ' ·Mercado·.
tlas ·co-~v~r:sas ·,: ~orge Konrad_ lorer.z. érr:-- . õ9 -cPrêml o
.8E;J?ldO afi.rms>Y qu~ os her:Ql.&. aa Nobel_,
em 7-3) :· J"ee(n· AnOu_ilh-;
A Tarde - 20~-, ~-e o··
~ua obra '.'sao o povo_ da Bahl.a,
A-n-drei Sakhàrov-·:-em -14 · (Nobel
'berço da .mestiçagem que.·f9r"~J:rloLi dç. Paz,
S:m 75_) : __ o presidente:
um só pa l s".
do Senega 1.
Léopo1 ç:l · Senghor,
HdM:N~·g~~i ~~~~.g~?AS
em 78 (entrou pa_ra-_ a Academia
-.
- -,
, "·-r,
~-~Cad~· ConJiâ~dõ::rla sUá-·" área. Fr_ancesa, efl!_83);. Jorge Lui"S
· eduàrcio Tawil ::;i9!"'VH~. de~ elo nos· diáfogOS: o Borges. _em 1_980. e o br~si_le;!i
m8dlco
Ivo P1tahguy agor"dou,:a r-ó· ·carlos ·-th:l9a_s-, · no'âho
~ans
(V(e _ ,varig) _-,A Bahia Academia Brasileira oe-LetraS; P_P,s.s.a...do.",~ .•--,;- .;,__
~
esteve em alta em Paris. e -~!o ~sct.i,torq, __ Alice. Rail_lar.d,
mes'mo · na, Ffã"':1Ça ~ .ria -,:-u-n·1 s f a. ·~ytora dé 11 tóftverSatJonS~..;..av~c. N-a· pres€n-Ç_a __ do presidente :-ao
pe 1 a te 1 e v· i são,. graças ao. seu Jdrge Al!laOo'', a traduçao de júri· que escq__lheu Jor'Qe Ama'tlo,
ma1or' pef<sonagélii:
ó escri't6r 1J. v r os.
br.as i l_ei r os,
Beth o também rescfr·ffor 'e secretâi""fo
Jorge AmaCIO. seus -, i vros
caca Lê{.gardUre_;
president~-~dq Fun- perpétuo da Acã.dem'ia FraHcesa,
vez
ma í s · ·vend 1doS, ' -·, ·1 dos
e ·g~ção 'Ma__.:ta _\lLrQem--para a Fran- Maur1ce Druon·, e da .. !:lla1é'ia.
traduz1dos. sua Obra· ·em cons- ~!Y~;
c·_e_rQblema :3mazôf}ico~---o conv1Ciaâa- ao··-saláo Nobr_e __ de
_tante
i nte_r_esse para· Cebates,
p)ntor- CJéero· Dias~~ a.P,nturo?. sua __ fundação, a pré:?.id,e.nta _S_i_sempre conv_í'dado ,_ para .. r-epre- .YÍhdo do Bras i 1, Gi lbert.o G_i 1 fno,ne C i no del Duca traçou,
no
senta_r o Brás i 1 em i m_portantes .cantou "Palco" com seu violâ;c;i: seu dlscurso, o itinerário do
ev'entos_ -; rit..erl1aci on.;;ls ~ como ·~ ... M~!? ... Lqgo c:leP'ois, f_ilrries de homenageadO . .Começóli pela
intes ti vai s. 'de fi 1 mes 'oU a
earmem Miranda
e M1tterrand fância em_~erra_das. no Sul -tia
rtião oa_ré! _21.·.-r:e.constit't.i'içã·o da anuncia a entràda •·ae' três' r~-- Bahia, à su·a···exPeriêntià àinda
como
jornalista
Bibl iatec~ .;:&;~@".~. ~le_~lmdria - e _j_nhElS _po ___ C1.nema bras) leiro: adolescente
~e-regramas 1.1ue lhe t:he{;lam
dos Nprma B~_nguell, Betty Faria e ryos jornais· da "tapi tal, o- pi-{:.
quatro· cantos do planeta, fn- _EJorinda BqlKa_n.
Norma, .emo- meiro 1'ivro ao-s 18 anos, a p·o-

a_.

e

reu-

lítica,

romances.

Jorge

o
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exílio.

1 t i néré:r 1 o

T1Vr'õs-brasileiros.' "parà- Que
este · 1 i ter a tU.ra tão r i ca e tão
dfversa cõ·nc:rulsre définitivam~nt~ seu ._1_~-~ar·; nq -1!1~~-~p:· ,__ _

patr:imônio

c i nemá mas- ríãS pâ,.g'ftiaS

todos

os

"Há ma 1 S. ae 50 anos,

Amado,

seu_

do . ·não· slip apF-énd 'i da·s nO presente podem- se· -repeti r
como
uma trágica f.arsa.

pessoal s~ çohfunde com a his-~b ·pe,.:fd
oO cr-asileiro eStá
tória contemporânea do Bras11.
E sem dúvida todos· ps seus tí"V~LHOS- M~~ ;N.~E I~O. S_~_· ~·~~ H9 .... mudando" ? revel1.e_ dos ,esforços
g·ovef-tiaméh't-é:ds-.-_· A' idade média
tulos de glória fizeram· o munNão. e--só o atof'o-_Ahthói")Y_" o~1rin ·ao brasileiro está mais alta
do .inteiro____ conhe-cer ~ amar o
Brasil. Sua obra constitui um oUe pret~ncf~ · ãt&aptar ."os ve:- oue hã .t.r-_1 nta anos. .. A expectaMarinnetros"
de ~orge t. 1v;a ae; Vi da· .tambê.m já passa
esforço notável. pare: coriservar 1nos
a lembrança de um tempo que se Affiádo. o ·desenn:i Sta_._Henr'í~, Hu- Cios sessenta · ano-s. • conforme
graflStll e professor ae nos. mos-rram as .eStatisticas _ao
terrr.i.na .. uma yontade de ~alvar gues.,
a memôr1a das coisas.- -E uma At'tes Plâs~J_cas. _na:M8rtin.1ca. .IBGE. Mats atrtda, .~taxa de
das razões que sua.obra 'fla:z: já :tem s_e_u pr-õjétb-_~Uase. pron- natal tctade está ·ca·inaq_ de _maparte, doravant~ ,_ não som~n_te tO ... · águaraanoo- ·suá- Publ. íi:ação. neira vert1gindsiL '-'â não mais
do patrimôrno oras i l_eiro mes O§Sta .ve:z:, nãO ,_nas telas de seremas· auzent-os mi .1 hões no
tambem

uni ver sal''.

do.

Sob o ãP1auso de todos. Jorge

Amaao suotu ã trfbuna para· re-

ceber

e

medalha e c diPloma.

01stinções oo·Prêmio_Qel Duca.

proterinao
em
seguida
seu
d 1 scurso ._ Com seu
bom humor.
pediu desculpas peio seu fran:..
cês _e
aesej ou
"boa _coragem"
aos que fossem ouv1-lo. Naquele momento. disse. nf!o .~stBve
sbzinho pare receber a ~qmena
gem, mas com. ele os seus
pe~
sonagens. gente sã í.àe do po.Vo
oa_ 8ah1a. "Foram eles, na rea,, daoe. que me t roüxeram- c:iq\.Ji".
a esta saia, 2 esta ~ribune •. _a
esta~ honras. A eJes pevo ~udQ
ouanto sei.
eie:s
me .- fl::z;er:-aiJ"•
esc r 1 to r •· . Che i c de poes 1 a E:
imagens
fortes.
um d1scurs~
De 1 o e comovente
·
11

A Literatura Brasileira''

mesmo _die. à t21l''di.!1ha~ aprove,~ando 2 entrega do
orêmlo. a secâo 4roerl_"ca _L~l:jnâ.da
Associaçâó France-Amér::ique'e' o
Peh C1ub promoveram uma meSaredonda
sobre
"A
L 1 tera~ura
Bras1 le; ra". o local eseo)hidc
foi c Centro _ C\..11 tU:r-:a_, __ ppr:t;uguês da
Fundaç_ã'?~ ·Gu 1 b~!'ka 1 n.
tomando parte. a leJ;n. de. Jorge
Amaoo. e tradutora Ãl ice Reillard.
os
profes~ores _ Rob.ert
Brechon e Már1o- -Care11 i; Mar1a
ae Lourdes õe 1 chi o r __; __ -.. EiiiC-â-di_qO
cultural de Portugal no Brasil
e etual na França-; o.- escrj tor
José Gu1lherme
Merquior, embaixador do_ Bras i 1 na Unesco·.
e a pr~sioenta da seção. An·
drée Martin,
oue presidiu a

No

mes~

Durante duas horas, um painel
da evolução. da 1 i t~ratur:-~-- br_asile1ra,
suas grandes epoce~,
desd~ a colonização - do padre
Vie1ra
a
Gregório
de Mattps
aos clássicos_ como MachaQo ae
Assis
•
à afirmação oe uma
linguagem nacional com os mQdern1stas,
o romance r.~glona
lista. chegando até a escritores
intim1stas como Clarice
Lispector.
A
inf_luêncta_ das
literaturas portuguesa e francesa foi ressa1.tada à parte,
assim como a presença africana
na
obra
de
Jorge
Amado,

particularmente.

Alice

Rail-

lard insistiu na
necessidade
de tradução mais aora'ngeti-te de

ae

uitla

esdto-rlá -·t:!r!í-_H~~:cr_.ihhC?:s._~'·. p~~a
a u 1_tos.
_ --. _ _ , , .;..,., · , :

Assim-_-: cori!o: ~:::anto.s Outros.
Hehfi 'teVe-seu prime1rc·.cont.!l-

ano-· 2000 •. Os br21.si
ve~

lei.ros tal-

nãO ·cneguem então a

somar

180 m1 lhõ'es_ de t1ab1 ..tantes neste Pais.
-··

,·_Isto,, ,no:_c;a Que·_ ~ ~ha~aÇte
t0- --corf, o unfVer::fõ amaàianc Oé terce1re idade tera
caoa
ve=
1_5 anos •. ouansç. 1 eú . pr·i me i t-0: ma1ores -espaços'oentro de uma
"Os
Pastores
da . Nol te". soe 1 edade quê ·se· .d l z ta j overr e
FásC-friou:..l__ t'lE' o ·seu_ 1 ado : P.i tc:- já não é tanto 'assim. os· 106resco~
a
v'i-aa -de_ t_oao dia. o SÓS passarão a ter m21s oporcalor. c .lado: bom- •ou' não _da tunt_aâd.es-.nc merca-do de traoe'iho e.· t8rit~!T..
9 .. me ... cadc de
yide:,
~-- preoCu~a-~ãó- .~oci~L
"Mas
nao
ttve. 1de1e
de traoal.l:lçr passar-e
a- ·prec1sa!"
desenhar •l .- -- • Cbnfa:. "'-"Sornen'te aeles·,~ E.. portant.o. Chegada e
-QuandO ful -pelã. pr"imelra ve:: a . hora._ ~e. ?Jou; . no .con~;;~resso. o~
Salvador, em 85 .. vi _e v1v1 en- parlamentares presta ... em atentão os. --locàis· d,e~d·_itos .no _çã6 a es_te nOvo ~tehôr'llenc. ·o tle
1 1 vrc" . Fez~ V.?! r i oS: - C::rooJ is so- Qúe ~ ·ooi:;)ulac;:ãC
br_as ~ le1 rQ
bre 8 Vidi::l -nc!:' éfoaoe ... ~êm.i'fou est~
'fü::ándc .ma1s
velha.
E
carta a Jorge Amado ·e_est~ 1ne
0
~~Ce~~~-~~
~én~T!
s
_:
__
o~~~e
~0~
~:~.;
reisóofidêU, hâ: Mãf"t1G1Ca, · q!Je
es:tav.a C!e· áCQt"'Oõ ;. - - o
::.
oue .o~.:tdOsos sej~m- acólt'liOOs
no' mercãbC _ · d~ .•,t-r.ãbêl Th,c e i~
úrlla.. segundâ- vi agem ao Bras iJ . nbam uma v1Çla u~:.l-_prc1_ongaoa.
err _87 ,_ pâra rt!CO l her: , cocLnne:'ltâÇãÇ>"'. qOs" ·~V'elhos .. f..\ao:,nne_,:!>e .. a.s:o_r_-_Qo çorr,_.:. Organ1zaçªo
põpu·raçac
rqs.''-· ..ym primei l--o enc;ontro_ cqrr. Mund1.a r da S.aude, a
c éSc ... ,tor n6 __ lino segU1nte-.. em rriUndi 2:: :-' 'Com. nia 1s dE: sessenta
1
ano~.
au~
err.
197ú
representava
~a_':~_.s,;,_ '.'~l'ª.-tne., d~\J, n:=~yas 1.?~ . ·po"'·
cenfo ._ ~ de .t.o.ta '! •
e!::o. ..que eu 1 ntrotluz t·sse mais 8 .. 4
c
oer'~OficilgenS. · .'F.i"eqüentei. vá r i ôs ãtingirá ·no-ano 2000.-S?.3~:.
lugares. em .SãlV~qor_. pare ser Que elt) números aosoluto!l. i_ndtm?liS. fúal, C!IP. cenãric de livf':C. Cê um cl:".est:lfuentc aémoli,i!"'á-:'1CO
aõ
· cohtêxt·o_. -sob ·consell')6s de
304 ·par-a 5B1 ___ trPLnões ,de
seUS._ fU! 3~;té- ~ lhéu~. també")':. Pfi'SSoaS ,--·Até- c. f_t na 1 ·oestE:< sêcu lo. ·.. âS.Cíe.sse:;;. ,suoer-1ores a
·--C5. résU1tiado é- Um-- 1 tvro em sessenta_anos
crescerão mets
quádr'ft'\fiõS de--·1_40-cf.i~inas. des de
91
Por- cento ... t.. erevação
.0Ua1_s .. _-f3'0y â~t?-6- ..Ci~Ory:tas •.-·:-:-e prOPOI"C; o.na 1 do !:=rupo i Coso ~
onde V_f!IJ!OS . var'fos· locais oe percentul!i.S multo atto~ E uma
SaiváOor. · Sobretudo a Cidade conseqüência do aumento aa ex.Batxa .. _Lança~rtõ pr_ev!sto ,))a pectativa d<::: V1di!" humana. reFrança,, em_ 91. ao. mesmo tempo sul 't~nte do
· óesenvoH·,ment_c
QUe.'no· Brasil.
pE!:la
Ea1tq:-a ciei"'l-::if.tC.c. de medi'da's ·aé,-·proRecord.
· · ·· .
· - ··
- _.
t~çâc_ .a saúoe. ,de. cOntroie
da
nàtalloaoe e
ae. urr. _esfor-ço
Q
SR.
PRESIDENTE ( Pomoeu de praticamente .un1versa1
pela
SOUSa)-· .... -c-c::HiCedô~-ã ·pa1avra ·-:ao maior P:r.es~_rvaçãc:i d~ vi da, sonobre
Senador .
..Jut~t!Y bretudó·nas últimas décadas.
M~galhá~s.

Q- SIL- oJUTAHY

_;.-.

Nó Bràsll, e strriples vef:-_1--tl-MAGALHÃES <PSOE cac;:ão de da-d.os, com seus res_

·-aA.
Pr6nuric'la o. seQuif\te
di_scurS:o,)- sr: P'résioente.
sf-S. . s~rlac;tOr~s. ássunt·o qUe
mu_i 'to .nQs. _preoc::uPa ~_o desc~_So
com que a sociedade bras11élr~
trata -O. idoso e, mais Que-tudo.--o-.idóSO-é::arente--:-- Nós Vemos
e~emplciS edificàntes oe out~Os
_J__

pai ses. Como o- uapão. -onde--· o
idoso é tretãdo com reSpeito.

dig:n1déde ·e exê'tnplo para "'as
geraçóes_mais jovens. Aqui, ao
contrário. cúl tua-se p noVo.- em
_função - dó desprezo dõ aot l Qo.
certas 1\ções dO p~ssaao qUan-

pectivos _"indi ces .. e\l.idenci a_ o
aumento a·celeraoC'da exoec"tet-'iva- _· . ae
vlOa
e.
cónseqVentemente ._ da _popu 1 ação
tdosa. ~m a1guns centro~ uro~
nos. -C.omo Porto Ale~re
e -São
P.au 1c. · _-6. -pereentu2: 1 de .i doSQs
já êstá ·acHna de -se1s ·par:_ cento. ·e "nó ~io.de--..JeSneiro este
lndtce t:.t1ríge a· 7 1 .9':'~. No
inici-o do ~lróx 1mo sécu 1o. o mJ_me~o de brasilelros com ma1s
de
'sessenta ·anos ·-deverá represef'l·tar 13 ·por CentO da_ populáçã_o
totel. o envelh~cimento Oê pc-
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imoõê med_i-

A Legião Bras1le1ra de_Assis-

mento a uma demanda socíal
crescente. Os dadãs --ao___ ceoso

conjugados com creches. já
inaugurados_.
51 -cone 1u í dos e
2~9 _em f~s_e de
construção.
O
conceito
do
Centr_o de Convivén.ci-a E$_ çf1_fer§!t1:te. do _asiio,
~Qis_-~ret~nde .reintegrar c,_
doso na sua
coro.un i da_de.
E a
d_emandã- Pcevista -para 199_0 é
de,
n.q m·ínimo ...... mais 200
um aades ·- ,-0 p;--azo -de construÇ~o _de_ C ?Ida uni da~e __ é _ de
noYE?nt·a _di as_o_ e "~·-· .mâo:-çle-oQr~
flC:a
a·. ç.argo --da" _pref!eituré!
·muniçipa.l
A _administ:--aç.ão e o
gerenc i amento_ ficam
a
cargo
dos próprios usuários. A manutenção é f.eit.a pe1a LBA
através_de coriVêoios .. O es;:faç9~ ffsícc para .a inS:'talacãc do Cen_tro a~. Çot"lvl--vénclá é cedido

pulação.brasllei_ra

das urgentes para o-amparo-aos ::fE!nc,a __ ...:. .LBA ---dispõe hoJ.e de
ldosos, garantindo_ o.-0 atendi- trinta centros de convivencia,
de

1980

1ndicam _quê cerca de
um ter_ço das pessoas na
f·a i ~a

etária entre
tc:.

_anos

·ati v as.

sessen~a

eram

e seten-

econõmit:amente

Tomando-se por base __ o

ano oe 1980, projeta-se um
cresc1mento de pessoas naquela
fa1xa etaria de 71
por cento
até o ano 2020_,_ auando __ para
cada 100-pessoas_em

idade _ _de
trabalhar existirão 12 iaosos
que deverão r_eceber_ supo:n:e
SOCl a l .

Ao lado d1sto cresce.-no Bra-

s i 1 , _o fenómeno daau_tl o que os

técnicos
chà:niarr_ de
fatft1lJas
un1pessoa1§_,. qu~"~ a~ihgtrar;n _ _.a
7'}i
em "1984. O'Fh.Jmerc __ dê faml1 1 as_grandes_. com ·sete ou mãi s
membros. _.e que-ti hham melhores
cond1 ções
d_e. sustentar
seus
parentes~-~ CG i Ll ~de-~_,.27., 9'X
em
1950 para 12;8~~--em 1984. Desse
modo. restr1ng1u-se a possibl,,aaoe_de a~o1d famJlfar é aumentou
a ·prop_or:çãd _dê i doses
v1venoc
:solltarjamente.
Est. 1 me-se que t3~; dei~ riil.,dl h_eres
com Q5 .ano~ ou-mars:--e seis ·oor
cento _dos_ hómens nesta __fa1"xa
de 1 da de,_ v 1vem soz i ri h os ~

No
Bras11, a a-ção-polítlC~ e
soc1.a1 referente ao ldo:.ro- tem
s1 de
quase sempre de nat_ureza
.ass. 1 s-..enci.a 1 '· SL..-a e, . no ·.conj unto,
~s
ac5es desenvOlVidas
tan-..o na á ... ea socfa l quànto na
ae_ saúde_ são a, n·aa ·ti mi da::: e
prec1sam
s~,..
·-:amplia·das- ·e
1 ntegraoas .
Da;-- -a necessidade
oe ser cr_la-ooo~--conseltía:
NaClona 1
de Ass i sténc; a ao I doso~ respo-nsável po·r_ ·medfdas de
interesse ao idos_cr-~e com-àtrtbulcó-es -espec-íficas para
promover- -seu bem-es-tar. refo'"'rr.u·lando_ a imagem C:LJl tural e selis i b_,_l i zanao a-·-:-comunlda-de
em
geral para os· -d1versos ··papéi-s
que -o
1 doso- t-_err. coríd i ç:óe$·--de
desempe_nhar em termos de c-c-rftrlbUlÇão soctal. - - -

Aiém
das evtclências estatísticas_._, o-inciso -I
dc:f""ar.t-igo
203
Cia
ConstTt:DlÇ:ão ·Fe-deral
d1 spõe que a
ass 1 S'tênc"l a- so:....
cial .Seja prest.:fda a··qüem ·dela
necessita r,
i noependentemente
de
contr_i bu 1 ção: à PreVi dénci a
Soc1al.
tendo
p-or_
objet,_vo,
dentre
outras..,:· _a
pr~oteoc-ão--â
velhice. o arL L30- da_· ·tar.ta
Magna ôeterminà que a· fami:1i-a,
a _so:c.iedade e o· Estado ·têm c
dever
de- ampara·r. as pes·s'oas
idosas, assegurando sua partic_, pação na comuh-i dãde, áe-fer\:..
dendo . sua _di gni da de
e
bemestar
e garantindo-lhes o direlto __à Vlda. Estes-dispos-itivos_ cons.:t i_tuc i ona·1 s pre'tende!m
que o- idoso. tanto oua:hto ·pos:....
sivel. receba a mesma fbrm~· õe
tratamento prestado à
popula:....
ção adu _1 ta.
--
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pel~- comunl~ade.

__ sr.~

c_i rcu:l ação de mercador i aS e- dá
outras prov1dências.
seja
apreciado pelo Plenário. -~

A matécia ficará. sobre a me~a
durar:l'te. _. _çjnco·.~.
___ sessões
oi:diriâFí'ã.s.
·para
receõfménto
ae emeriOas. de
acordo
COm
o
disposto
· na
BLt. _
235.
II, c, ~ao~RegimentQ Interno.
o

É

o
seguinte
deferi-do.
REcURSo N.a·-~s,-

ó

-

-.-

;

•

recurso

o E~ 1990

~~Senhor .~resídente.

Nos termos dos §§ 4~ e 5r do
art. 91_ do
Fi~gimento __ Interna
do
Setiàdc _F"edera 1. interpomos
recurso da
decisão
profe,..ida
pel.a
Comissão do D1s:;:r:1 t_o_fe.oe<-al $obre o ?roJeto
de
Lei
do
Distrito
~ede<-al
n~ 37 de
1990. __ aue
"A-utoriza
o Pode_r
Executivo
do Oistrtto Fede~al
a. con-ce~er 1 sen_ção do
Imposto
sob-re Operações
RE-lat.ivas _ à
C1rcuJacão··de
Me,-:;ca.dó"'ta:s
ria
aq1.1_isiçâo
de
automóveis e- dã
outras. provi_ dênci a:::~, ·par~a que_
a_matérla. _seja d1scutioa e· _votada _pe.lo P.lená:-io ~es'ta C~s_a_.

Pr:eSTqª~t.e. ~srs. ser~ado
res. qu_er-o chama r vossa
aten-ção .P,arâ:proje~o de_ fei de minha aUé0<1a; ja_aprovçdo
peio
.Senado~-- q·ue espe~a. a~ aprova;ci3.o
Çl? c_~maré;l_.. t:lé. L,!ma .no-tável
- cas_se=.
.
de
.re.c.urs_Qs
orÇàmêntà;lÕi para -atender
as
necess 1 dades_
dos ___ i dos os.
No
_o_~-çaníen-to o:r.e err,_ 1:ra;mi taç;ão nq
Sà"1 a _:aas Sess.õe~. --29 -de_ no_ÇõnQres·so-e?."lste· um VnícQ ~tem
-que _1 embra a_ __ _, dosQ. _E uw
d1 s- -v.ernb r o de 1 99.0 , - Me i ra
F f 1 ho
-PoSitlVo.
dent,..õ
ciã previsão
Nabor Júnior- Wilson Marorçamentária_ da ~SA, oestinan- tins --Lourival Baptista-- odc
um
bilhão.
quinhentos
e dacir Soares.- Ronaldo Amaral
tr1nta e sete .. mi lh6es de
cruSaldanha Oerzi
Chagas
J:eircs .. a ldosos, crianças __ ca..- Rodrigues.
rent_es __ e. def i c i_ entes .
O SR.
PRESIDENTE (Pomp9u -de
Há
tari16érT
uma 51gr1fiC:at~va Sy_usal_.- Nada mais
havendo
a
lacuna
- legislati.va
. neste _!.<-ata• ..- vou- ence;rár a ores_en·setoar__,__ O ___art. 2-03 da Consti- -:.e ses.são. des lgnândo_
para
a
tu1ç.ã6 _federa:. já -c i tadc,
.a- o_rcinâri_a _de amanhã. à:s 9 ho'-:l_naa nã_o mer::eceu_sua comoe_tet'l- ras. a_ segu1nte
te . regu 1 amentaçaq>
~pe 1 Q
__as
ORDfM DO DÚ.
TiderançaS _Çios _part1c;!QS pa~_a
Ql)_~- o projet_o sobre
t
idoso.
jã
aprdvado
nc Senado. se}a
1 examTnado pela Câmara dos
Deputados
e asstrr. seja_ atend1do
PROJETq _OE Ut:_CijETO
este gralio_e, operoso e
Slgn<-LEGISLATIVO
N~ 61. __DE. .19.90
f 1ca t 1 v o seg_mento da popu 1a_ção
bras i le1ra_ . o
nosso
projeto
(InCluído -êffi_Ordem -do D1a nos_
p,..ocwra
es_tabe 1 ecer uma po 1 iti ç~
.spc.~a 1 __ quª,. _coord_enada
termos d_o ..art. 172, II. d, do
por
órgão
representativo aos
ReQ?m~n_t.o Interno)
1 nteresses da popv_l ação- í dosa_,
-reúna
os programas e ações já
DiscusSão~. em turno ún1co: do
exTs_tentes ,_ ~eJ_abo_r-_a novo.s._ pro- Proje'to de D~creto Legislativo
j_etos aoequa.doS à_:s _e,aract_er fs-- rr'-- 61, ode 1990 (n.r. 127/89. na
-ticas_ sociais_ .e psicológicas Câmara dOs Deputados) .--Ql.,le
ado idoso e utilize seus servi- prova
o_ a.Lo ·que outorga pe .. ços para auxfllar·, com sua ·ex- mi~são à Santa L~zia Comunicaperi_êQc;-i'a, _-·o_:s_-m-ai~~ joven.s., que ção
Ltaa. para explorar, pelo
estão .entrand_o no
mercado
de prazc de 1 O
(dez l
anos-.
sem
trabalho.... (Multo bem!}
dire_it._o_oe excLusiVidade. serviço ·a e_ radiodifusão sonora em
O SR. PRESIDENTE (~ompeu de ~reqüência moduiada. na cidade
-Sousa} - A -p·res.i_dência _cpmuni- de Luziânia. Estado ~e
Goiás.
·ca
ao _Plen-ár_io_ qu_e Qeferiu o
l DeOend_er"]_dc
parecer.)
B..ec.u_rso -ni!.- 9: •. de 1990_.
fhter-posto _no
prazo regimental no
- 2 sen..tiOo de_que
o
Projeto_ d_e
Lei .do_ DF ni!. 37, de 1990, de
PROJETO
LEI oÃ cÃMARA
N~ _ 8_0_,_ OE 1 9_90
autor La
do
se_nado_r
Maurício
_c.orrea.__ quE;! ____a,ut_or_i_za o__ Poder
-C Em re9"i lne de_ urgênc i.a-. nos
rxec_ufivo·_do _Di.strito
Federõl
a _con_ceder i sençã_o do i mp_osto
·termos do art. 336, c, -do
sobre
OP,eraçõ~es __ r_e_lativas . à
Regímento lnternoJ

es-

-oe

DE

-
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Discussão, em turno único. do
Projeto de Lei
da Câmara n 2
80. -de
1990 (nll- 3.681/89. na
Casa de origem), de iniciat1va
do Superior_ Tribunal Qe .Justiça que introduz_modificação na
estrutura organ1zacional da 4 2
Região de Justiça Federal. dá
competênc1a ao respectivo Tribunal Regional e determina outras providências, tendo
PARECER
FAVORÁVEL,
sob
377, de 1990, da Comfssãó

n$1.

- de Constituição, uustiça e
Cidadania.
-

3 -

PROJETO DE LEI _DA CÂMARA
N.s:.

100,

O(- 1990

(Em regime de urgénc1a. nos
termos do art. q~6 .._ __ c, _do.
Regimento Interno)
01scussão, em ·turno _ún)co,- do
Projeto de Le;
da
Cámara n~
100,
de 1990 (n~ 4.759/90. _na
Casa de origem). de 1n1c1at1va
M1n1sténo Público- d_a Un00
ião. que di_spõe sobre a
crl~
ção das Procur_,ador i as_ da _Republlca nos Estados ~e Rora1ma s
Amaoá,
e
di:
·outras
prov1dênc1a~
(Dependendo -de
parece:

-

OFÍCIO
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de
1990.
publ icadc
no DCN, Seção 11, de 25-B-90,

4 -

N.s:._~/54,

Novembro de 1990

DE 1990

{Em regime de urgência. nos
termos do art, 336. c, do
Regi menta :::r. terno J

Oficio n~ S/5~. de 1990 ln~
135/90, _na ori_gem), relativo à
proposta para-aue seja autorizado o __ Governo do Est'ado da
Bahla a emitir e colocar em
mercado vinLe e do1s b1lhões
de Letras Flnanceiras do Tesouto do Estado da Bahia
LFTBA.
(Depe..-,dendo_
de
parecer.

que

apose_ntou,

vclut;~tarlamen

te, o servidor JOSE RIBEIRO
FILHO,
Têtnico Legislativo,
Classe "Especial", Padr_ãc _II,
do Quadro Permanente do Senado
Federa 1 .
Senado F~deral, 28 de novemde 1990. Senador Nelson
carneiro, Presidente.
b~o

ATO DO PR<SIDENTE
N0~~251, DE 1990

.Presidente do Sel.nado Fedeno uso da sua competênC1 a
regimental
e regulamentar, e
O
SR.
PRESIDENTE (Pompeu de de conformidade _com a
delegaEste ence;or'ada
a ção de competênc·1a que lhe f9i
Sousal
se;:;.~ão_.
outorgada pe1 o Ate_ da Com1 ssao
Diretcra n~ 2. de 1973. e ten(Levanta-se
21
sessão às do em v1sta o- que
cons~a
do
17 ho~as e 45 minutos.
Proc~sso n~ 01~.982/90-0,

ATO DO PRESIDENTE
NO 250, DE 1990

" o-

PresTd-en·te do senado Federal. no uso oa sua competência
regimental
e regulamentar. de
conformidade com a delegação
de coni:Jéi"tªriClé que lhé_ foi outorgada pe 1 o A t-o da Cerni ssão
Di~etora
n~
2; de 4 de abril
de -Hl73.-. ~- tendo em viSta o
que
consta do ProceSse nR
009.842/90-0. e do Parecer do
Consul ter-Gera 1
n.l<_
34,
d.e.
1990:
Resolve tornar sem efeito o
Ato deSta Presidénc-ia n-'l
186,

O

r~ 1 ,

Resolve
des1gnar FRANCISCO
ZENOR TEJXEI;:'!:A.
Anaiista
~_e
glslatlVO~
Aree ae _OrçamenLo
Púb1lco.
Classe
"Espe::::'ia1''.
Paarão I I I . ao Quadre de Pessoa 1 . CL T. do Senaac F ede~a l .
para exercer, em subst~t.uição.
o·cargo de Olretór de Secretaria cre serv1ços E.spec1ais, t:ódlgo SF-DAS-101.5,
de~
Ouao:-c
Permanente de Senado Federa1,
·a part 1 r de 2-8 de- novem!:lrc
de
1990, durante o i mpedl me.nto do
t1 tu lar.
Senado 'Federal, 2-g de noverri:."
b!:'ç de 199_0.
~_;enador Nelson
Carne-iro,_ Pre:;.1dent_e.

República Federativa do Brasil
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BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
.SUMÁRIO
1 - ATA DA 1960 SESSÃO, EM
30 DE NOVEMBRO DE 1990
1. 1

AB;RTURA

1 .,2

EXPEDIENTE

1 . 2. 1

Mensagens do Go-

vernador do Distrito

Fede-

ral

a 144/90-DF (n~s
114 a 116/90,
na origem),
restituindo autógrafos de
projetas de lei_ sancionados.
N~s

142

1 .2.2 - Pareceres
Referentes as seguintes
matérias:
-

Projeto de Lei da Câmara
86.
de
1989,
(n.ll.
2.013/89,
na Casa de ori-

estudos", adotadas na 59.11.
Sessão dã ConferêhCia'!nternacional do Tfãbálhõ, da
Organização
Internacional
do Trabalho,
realizada em
Genebra,
em junho de 1974.
Projeto ,de Decret9 Legislativo n.ii. 25.
de 1984
(nR. 70-B. de 19$4-CD), que
a~rova o texto da Coryvenção
n~
134, da Organização lnternacional do Trabalho
O!T,
sobre a 1 oj arnentos _ a
Bordo de Navios
(Disposições Complementares). adotada em Genebra.
a
30 de
outubro de 1970, durante a
LV Sessão da Conferência
Internacional__ çio T_rabalho.

da Organização In-

-- Projeto de Decreto _Leg i s 1 ati vo ns:. 22, -.dé 1 985
(nR. 83-B. de 1985-CD), qUe
al?rova O texto da Convenção
n
134, da Organização ln-ternaci o na 1 do Traba 1 no
.OIT,
sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho dos
Marítimos, adotada em Genebra;-- a 30 de outubro de
t97.0,
durante a LV Sessão
da Conferência Internacional do irabalho.

Projeto de Decreto Legislativo nR- 1-ª-~--- de 1984
lnR. 50-A, de 1984-CO),'que
agrava os textos da Convençao n~ 140 e da Recomendação n~ 148,
referentes a
"1 i cença
remunerada para

-..... Pro_j e to de Decreto Legislativo n~ 8, de 1985 (nQ
85-B,
de 1985-CD), que aprova os textos da Convenção n~ _1 36 e da Recomendação n:2 144 da- organi'zação
Internacional do Trabalho OIT. _s.obre "Proteção contra
os Riscos -de- Intoxicação
Provocados pe 1 o · Benzeno" ,
adotadas em Genebra, a 30
de jUD,_h_~ de 1971, _c;urante a
LVI
Sessão da Conferência
Internacional do Trabaiho.

n"'

gem) • que c r fa a -Procurado-

ria Regional do Trabalho da
17 4 Região de Justiça do
Trabalho e dá ou~ras provi~...

dências.

Proj etc

gislativo n.Q.

--

d.e. Decreto L.e29,

de

1984

(n.w. 69-B, de 1984-CD), que
aprova o texto da Convenção

n"'

119,

ternacional do Trabalho
1
sobre
;Pr.ot9ção das
Maquinas", adotada em Genebra, a 27 de j~nho de 1963.durante a
47
Sessão da
Conferência
lnternacional
do Trabalho- OlT.
O~T,

1 .2.3 Comunicações
Pres'idência

da

Encaminhamento á Comissão de Relações _gxteriores
e Defesa Naçi o_na 1 dos Projetes de oecreto ~egislati
vo n~s 18. 25 e 29-89 e 8 e
22-85.
.
.
Prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de
Lei da Cãmarª _n~_B67B9.
- Recebimento ·cta__Indicação
n.ii. 5, · de 1990, aprese-ntada
como -concluSão dos. trabalhos da Comissão Parlamen-tar de Inquér·i to,
_criada
através do Requerimento n~
228.
de 1 988. de_s ti nada a
-apurar os c.onfl i t6s de terra ocbrrentes no pãís. pela
oua.l sugere que a Comissão
de Assuntos Ecônomicos elabore os projetas de lei que·
f!_lenciona.
1.2.4- Discursos do Expe-

diente

SENADOR LOURJVAL BAPTISTA
- I Seminário gstadual
sobre o Tabagismo e a nossa
Sociedade,
realizado
em
Sergipe.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG -- Incon\(eniéncia do
1 ivro descartável.
.SENADOR LE!'rE ~ÇHAVES- Re-

gistro definitivo _do PMJ\L

1.2.5- Lei.tura de PrOJeto
Projeto de ResOlução n~
66, de 1990, de auto~1a do
Senador Ney Maranhao, que
dispõe sobre 11mites globais e condições para as
operações de crédito internas e externas dos estados,

Dezembrp de 1990
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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÁFICO 00 SENAOO FEOEIIAL
DIAIIIO 00 CONGIIESSO -CIONAL

PASSOS PORTO
D•retor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
O~retor

Impre-sso sob • responub4hdilde doi! Mes. do Sen.ado Feder•t

Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA
D•retor Admm1strat1vo
LUIZ CARLOS 'OE BASTOS~

Semestral .

D•retor Industrial

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
D1retor Adjunto

do

Distrito federal.
dOS_
municípios e de suas respectivas autarquias e esta-

belece

limites e condições

para a concessão de
tias.

1.2.6

Presidência

_9?Can~

Comunicações

da

Convocação de sessão
conjunta solene a rea11z_ar-

se segunda-fe1ra, às 10 horas e· -40 minutos, destinada
a recepcionar o Senhor Ge-

orge Bush, . Pre"s i dente _dos
Estados
Unldos da América.
Des 1 gnaç_ão
da Comissão
Mista incumb1da
de emitir

pa_r_ecer_ sobre a Medi da Provisória n~ 273/SO,
editada
Senho_r _ Pres_idente _da
República. -que dispõe so_bre
a garantia de salário __ efetivo- e dá outras
provldénCl_as, e fi_xação de ca_lendário para
a
tramitação __da
mat_éria.
-

pelo

1 .2.7- Requerimento
N.Q.
467/90, de autOr-i a
do Senador Alexandre Costa,
sol1citando esclarecimentos
sobre
remessa
de divisas
para
o- ex ter 1 o r pe 1 a Cons-trutora Mende_s .Juni o r · S,
A. Dtferido.

1.3- ORDEM DO DIA
cfé Decr-eto LeQi s-lativo n.í~. 61. _de
1_9_90- __ {_n.íl.
1 27/89,
na
Câinara
- d:Qs
DepUtados).
que
aprov~
9
ato que outorga per_!:rn_ssao_a
sa-n-ta
Luz i a
Comun i caça o

Projeto

Ltda.,
para explorar, pe_1o
prazo de 1 O anos, _ sem d_i_- reito
-de
exclusividade,

T1ragem 2.200-exemplares.

se:r·-..n~o."'tré' · r-ãdi6d'i fuSão- so·-nora
em freqüéncia modula-da,_ na cidade de
Luziânia,
_ Es..tado
de _Goiás. Discussão

_ do
-ReqUer i m8nt_o _n..íl. 458/90. - ·
- sobf-estada em

ProJeto
n.íl.
80,

de

de-

v i r t_ude

Le~

_da

1990

Câmara
(n~

SENADOR MACH~b""B'ENEVI_bE:S-._ :-~----Exoectativa dos
servidores

públicos

_federais

sobre a

sanção presidencial do prode 1e1 que 1nst1_tu1 o
rÊ!gime juríd1c·o único.
-

jeto

SENADOR ,JUTAHY MAGALHÃES

3. 681_/89,

na Casa de o r igem) , de i n1 c 1 ati v a do Su.perior_Tr::.ibunal de_Ju~t1ça.

Relatório sobre_a
participação de s .- ::x.a como obser-

que i~troduz·modlflcação na
estrutura organizacional da
4~ Região de Just1ça
Federal, dá competéncia ao respe-ctivo Tribunal Regional e

sembléia Geral da Organização das Nações Uni ·da~ .

O!Jt r as .. prov_i_dên-

Da Agricultura, pelo presi-

determina

·cias. Discussão
encerrada ficando a votação adiada
nos_ termos do -art.
1J?S
do
He·g i rilento Intern.o,

-PrOJeto de Leí--dâ Câmara
1 oo.
ç~e
1 sso · { fi.S4
4. 759/90,
na
CaSa de o r f:·gemF: de iniciativa do- Mi-nistério Público-_da _União,
que di Spóe sobre a __ c c i ação
das
Procurador i as ·da República nos Estados de· Rorai-

e

Amapá,

e

siNADOR MEY MARANHÃO ~-Te

lex env1ado-

dá outras

providencias. Discussão encerrada apôs parecer da Comissão competente ficando a
votação adiada
nos termos
do art.
168 do Reg i menta

_lnterno.

Oficid n.Q_ S/54,
de 1990
(n.Q. 135/9_0, na origem), relativo à proposta para que
seja autorizado _o
Governo
do Estado _da_Sahia a em1tir
e co)o.çar __ em merca;d_o vinte
-é dois b.i 1hões de Letras
Financeiras do_ T€souro do
EstadQ .da
Bahia - LFTBA.

--Retirado da pauta.

Ordem do Dia

Ministério

1eTra de -Indústna1

Brasi1,

Te~ti

v1sando 1mped1r a importade sacaria de juta e

ção

SENADOR

MÁRCIO

LACERDA

Realizaç-ão,
em Maceió-:-àL,
do 7.Q. Congresso Nacional de
Seçretar iç:~do.

1 . 3 . _2
Comun i cação
Presidência

da

- Término
do prazo para
apresentação d_e emendas ao
_Projeto-ae Lei do DF n~ 54,
de 1 990 li---e Projeto__ ç:le Reso1 ução n
64, .de 1990_.

1. 3. 3
dem do

sessão

--~1·.3.1-~-0iscussão

ao

dente d_a Ass_ociação

malva.

n-2

ma

vacor parJamentar à 45a As-

- OeS 1gnação- da orO ia
da
prõx_ima

-f .4-,;;;;;- --ENCERRAMENTO

S~CRET Á~~§T~~I~ 7~O D~Ri ~~5 RO
· 3
PORTARIA DO DIRETQRGERAL NO 27. DE 1990
·4·--MESA DIRETORA
5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
DE PARTIDOS

após

a

6 - eOMPÕSié;ÃO DE COMISSOES PERMANENTES
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Sábado 1
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·--

-

.
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•

-•-•-- :·_ . . -u~,;:~

-'

Ata da 196ª Sessão,

- --,-~

•

ém"~3o

-

•

•
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de :iinvembro_de 1990

LegislativaUrélj~ária, da
Presidência
do Sr. Po_mpeu c;l.e Sousa
.. '.
....

..4ªSessão

48ª Legislatura:

--

(?rofétO -:_que se tr-ansformou
ÀS
9 HORAS, ACHAM-SE PRESE:N:c
na Lé - ni< 134,- dê-28" de ~n-õvemTESOS SR$_ SENAOORE$'
br<o· o_e
::--:::-:-:~=
Nabo r
-0ún i o r..,..... ~.,..,.-:"R o na 1 do_--c,','~- "':l'A-R'E'CE'RE'S- -·- --- . ---Ar-agão
Alexandre CostaMauro . ·senevidEfs ~:Mansueto de~
Lavo~-- Fra~.iSçC:~Rpl_-lerriJ:tf=i'-9-- ::o~5..:~~~ê~~~ ~~:~__ ~87, OE 1990
LQu:r:J_ y~-l Baptj sta -~ Ronan_ Ti to_
__

-1s9'crr-.--- :

~--To<~_,.-~-~~~~~.--:-

--P-ompeu· :é:lecana1e~.

Soü_S~a·
----= =-===~

__ Mehdes

- -~- -

~

O .SR.
PRESIDENTE- (Pompeu. de
Sousa) _- A _l_ Lste__ fl_e pres_ença

acus_a __ o_

,_ç.pm_pare.c1_m~nto

S..rs-: ~:S.e:n?LClor~~

de_ 1 o

·~-}f_?_vW~?o-'_:~r!~n:t~ro

reg1 menta 1 ,
decJ ar~ __ aPe:r.ta a
sessão...= _______ ..

Sob -~ ·çr ·p-r_ó"t_eçã6 Q_e D.e\fs, _j n i ci amos nos;sos_ tra,O~ 1 hp~~: . -O sr__;_":';L_~ Se-t:retáfi-o-~PfOCeOerá

à te-l tura

É lido

-ao
p

EXpeoi
e·ní:e-._-. ----

_..;.o:_-""::-~·

seguinte
EXPEDIENTE

MENSAGENS DO GOVERNADOR
DO DISTRITo-FEDERAL

Restituindo
autógrafos
de
projetas de lei sanc1onados:

~-

-~'"'

--

.

. -.- " .

--

. ·- '
--~"

~·"_,_provi_d~ncias 11 ~

_Ref~tor:-,- Seriâdor~-õdãCff. Sõa--·

res

~- ~= -=--=~:~-- ·~ ~; *--~-,--.-'-_

.u~

..;-

~- ·~ ..

respon.sab.i 1 idade-,. e C_ompl.ex i da--de de suas a t r i buj_ çõ_es .

o

-a:rt. - 3"'__ dp.

proj_eto~c.rJ?

9·

P~s_soa 1 d.a
procu_r,c:r~-=:-_
"'Regio_naJ: d_O-.:.:íra_001ho da
17.z:. Regiâo,- exp_rirflindo as necessj:d_ade_s: a.ctm~ ni straXLy..a_s-- essenciais ao seu func-fonainento,
como_ . _ j_njor1na . o Pro:cu_r-adorG~u--_qL da Repúbl ica,_~-n.a.
m.ensagem
de
en_ca_m i hha_men..:to_do
an_:t.J:lpro_j et.o.;:_ No, r.efer==id_o_ .documen_to_, ...o- _i_l_us_tre _ sJQfla=tario
escJ <;lre~ce _que. ~o_ j_n't_ui:_t.o~ _éL de
s.a:. ·promover-; no âmbito da -pRT17ií _Regiáõ:·- "_a_1_terações· e.s-truwr-a i s.,.po.,_s,_eu- Qua.Çir_o. ~de pe,s_soa 1_,_- prov_l d_êrlc_i a _que- vem _élo'----enc~P ~~ partic~lar e_prement._e_. nece_ss i da de~ .de _ dcttar:se o
M.1_rd.$_t_é_r_ i o- Pút:il i c-..Q- _çlo. Ir.abaJ ho
de uma
e~s--:tr-,.utura·- _COm;:5atfvel
com o plano político d~ seusen_c;arQos
junt.o __ ao._ ----:;:;P.:o:der
Judiciário, bem como_sLtas_ e:le-_,
vadas responsabilidades
adml.:.:
n i st r a t 1 vas __p:era_n·t. e a_ s_oc i_ e_dadé".

OJ,J;;!!=IS9 ,âe

,<;ipr_ec,i~9ó _Q~ 1a·.~Gá!ÍÍàr~~oS daria

Depu:tados.,- nos_-Xermos do.. _art:l,-- go_- 6~- d~- _kclns.i~J ;t.Uj,_çªo- ·Federa'l ','
vem a _.esta .Çasa-~ para_ seu -éxa;::
me, o Proj~:to ·de t..er n"' 2.013A, _de 19_69, que-:nog. _t~rmos ..- qq
art: -- :1,.27_, _§_ __ 2kt ·da··cartâ~Mag
na, estâ sendo·subrriet'tdo à
apr_eciªç_&q --=-~çlo,..Ç9n9r~~so Naci qnã1,_·_;:n~r-inlc1ãt-rv.a -do.
Miní.s-:
tert_o_ Públ i.Ç,o ;F_~t;leH-·,8:1: ..

-üd -;

--

1_95L

---'--"'-'Da Comissão de ConstituiçãO; ~ustiça e Cidadania, o_ pr.Ojeto de __ lei pre!Vé __também
a
C_O
aç"ã0d_e.
um_
êiJJgO
_ . er:n ~-Co_
sobre o Projeto de Lei da
· Câmara nl:l: - 86 ,
de
1989 mi ssào_ d~ Pr_oçur~dor Regi 96a 1
TneOitla · ôe
•-.(2.013/89,
na
casa
de da 17IJ. Região,
isonômico às demais
_,. ... +origem), qu.e 11 Cria e Procu- caráter
- radoria ReQtonal do Traba- pro~u~dO:r_i_Çi~~:-.._ ~~-~-~ -;t;j e"t~i~~
- lho da 17~ Região de Uusti- de__ propiciar- __ ao: ocupante __uma
'-'-_·:-çã ·-do TrabalhO e dá outras remuneração:.c.cmpat i v_eJ c:om :.a:.

N~
142/90-DF - (flSI. -H4/9o,"-·na9-- pr.Ri~tº -,g~
~~!~re~ç1.~2?
origem), de 28 _d-9_-,__,G.orr~D-te_~.
r-e-1 a tíva
ao Pro) et:.O-_Çle- L e 1 ao d,~spõe soi:;;Jr:e.~a :~~.l,aÇªQ _--da. _Pro::
DFn~ 57, t:::re 1990, .ere-·Tn'lel-w~ cl-)r:i;.idoi"_i a ·__ Rt=l~i o na 1 do_.._ fr:aba1 )1._0
t iva do Gover-nador do' DiS'tM-t-o- dá .:1.7.z:. ~egião~_ ·coro .seÇie. em V.i_F edera 1 , que -crc-1 lf ·cargoS · e.fe--=
ti-vos -;nos- Quadros- de· Pess'ôa 1 ~@~6~~;~ -~ E~~~~--1~}:_0=-~~~s~~1-~ tg~-7.
que menci ena e
aa.,._ -~outraS~ riêê;e951âr 1os- à~__,_mplementaÇão __ ao
providências.::.:
~--~ ~----~~~~--:=

~~~~; ~ ~~~~c~~a :ec6~~~~~;~i;:~~;

(Prc-j e to- '""QUe Se ·transformou
Re:na- L e i n~- ·132. -de '28-- de- no-vem--·: QYCitfàT-Oo_.T.rabél,hQ d?L-'17t.
gi ãc_j ust ~fi ca,-:-.st;i~~~--:-ae:cor:-?~_n.o
brO- de 1980).
--~~==~
c .i a _d<::! _ ~x 1 r;~enc 1a___·c:;_qost i tu_c 1_q.::_
N~
143/90-or·- - ( n.Q. 1"15/90, ___na· na 1 con.t. !d~_ OQ _art_. --, 11;;)., que
origem), de 28
do Cor-r-ente=,- provoc:ocra- iflStitõiçãd.' --PêlO
relativa
ao Projeto dg."Lei Clõ Tr 1bl)flaJ , S:~Rer to r _dQ _Traba 1 ho,
dâ:_- __1.7:~ _B?g·ião- da_,' _Jüs_tfÇ?~ do
DF n~ 63, de 199o.---oe JnYcía:.
ti va
da
Comissão- do Di S"tr-"i·to Trabá 1n-er-com o resp"ecf_i ;;;; 0 _- Tr;bt.Jn?l.R~gj_cma1_
dO=--~T,rabalho
Federal, que- autor1~a ~o--_GçiVer-=-=
no- do Di str·1 to- Federa 1 -a cOlÍ~-' E'r'DJ~to~.---Q~, •.L:; é i_-_- !1.::: _1 ,~4_56_, detratar
emprést-fino- ·; nter-lío~~.rj t~.~Sl~.-.erTJ,,, J:ram.í,~~ção ~ no.__;_~ongres?a. _Nªçi olia-1
e_;_ ta 111bem d_e
junto .à .caixa- Eco-h6mh:-a Fede;..
comp~têl}ç_i,~ -I~gar_~;o.uJ:.Q"r_gaQp ao
ra1-.·no·~-='""'""_;_va1or---o_._-,
d~e138.208.100.-C:lO-BTN~
·- ---~-~ M1 n1stér:' i o~OR.l.f q:~, :'_ ~üe :dt3.t:ermi na às
Pr0cu:ràdorf8s' · Reg 1o·
d
T rª_a
b lh
- e.t"E:U:::-cer.em
.. o. ___
( Pro·j e to -que
se transformou na,_s _______ o
na L e i n-" 133, _ de- ;28 dê- no vem-:.- sua:s--atrtbui~;Rê_~-~ªent.ro·:-da.JY=
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Dezembro

d~

todo o exposto, verifica-

se que o projeto de lei

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção Ii)

1990 _
obje-

tiva dar cumprimento a dispositivo constitucional,
propi-

v-i da mente rela ta da, com parecer favorável do então- Senador
Car 1 os Lyra. em 12 de junho de

0 parecer, sub _censura.

sa 1 a das ·comissões,

29 de no-

-- vembro de 1990 .. -Cid Sabóia
de
Carvalho,
Presidenciando, ipso facto, à ProcuraDecor:.r;.
i
dq_s
pouco
ma
i
s
de
5te- Mauricio COrrea
Wilson
doria Regional do Trabalho da
(cinco J anos_ de para 1 i sação Martins - Lourival Baptista 17A Região possa desenvolver,
Relator -Wilson Martins
com eficiência ·e presteza, os completa, o processado volta a
traba 1 hos _; nerentes às suas movimentar-se _graças à Papele- Uutahy Magalhães - Chagas Rorelevantes funções jUnto ao ta SF-27--3-89, da Presidência drigues - Oziel Carneiro - AnTribunal
Regional do Trabalho da Casa, anexa por cópia, -en- tônlo Alves - Nabor ~unior viada a esta Comissão de Cons- Odacir Soares - Leite Chaves.
respectivo.
Finalmente,
considerando que
não há impedimentos de nature-

1985.

É

Sábado 1

tituição, Justiça e
Cidadania
para que seja 1nstruido " ... à
vist~
das novas dtsposições
constitucionais em vigor ... "

PARECER NO 389, DE 1990

Da Comissão de Constitui-

za constitucional. jurídica: e
ção, Uustiça e Cidadania,
de técnica legislativa que insobre o Projeto de Decreto
II - Voto do Relator
viabilizem
a
tramitação do
Leutslattvo no 18, de 1984
projeto de
lei,
manifestamo(n~
50-A, de 1984-CD), que
.. Temos cOmo lriuvávefs o Zelo e
nos pela sua aprovação.
11
Apr-2va os textos da Cona precaução da Presidência da
vençao nQ 140 e da RecomenSala das Comissões. 29 de no- Casá~· A -Providência primeira
daçao
nQ 148, referentes a
11
vembro de 1990. -Cid Sabóia não poderia ser outra. de vez
1 1 cença11
r-emunerada para
de Ca~valho, Presidente ~-oda que a morosidade na tramitação
estudOS
,
adotados na sga
cir Soares, Relator - Chagas processual da espécie fez com
Sessão
da
Conferência InRodrigues - Wilson Martins- que ela fosse alcançada, suternacional do Trabalho da
~utahy Magalhães - Lette
Cha- cessivamente, por dois estatuOrgantzação
InternaciOnal
ves - Nabor ~untor - Uosé Pau- tos constitucionais diferendo Traba 1ho, rea 1 i zada em
lo Bisol --Maurfcto Correa
tes. Todavia,
ao compararmos
Genebra,
~m junho de 1974.
Antônio Alves - oztel Carneiro ambas as constituições no con- Relator:
Senador
Lourival
Lcurival Baptista.
cernente ao estrito objetivo
do nosso parecer, vemos que a Baptista
PARECER NO 388, DE 1990
Carta de 1988 não produziu alI
Relatório
terações substanciais aos texDa Comissão de COnstitui- tos da Carta de 1967, com a
ção, ~ustiça e Cidadania, redação dada pela Emenda Cons- O texto da Convenção n$ 140,
e Recome-ndação n-2. t48 acima
sobre o Projeto de Decreto titucional n$ 1, de 1969.
epigrafadas foi
adotado pela
Legislativo n2 29, de 1984
59
.a Sessão da C_onferênci a
In(nO 69-8, de 1984-CD), que
Ass 1m,
em matéria· const i tu11
aprova o texto da conven- ciona1 atinente a tratados, ternacional ào Trabalho. da
ção n2 119, da Organização acordos, convenções e demai~ OIT, realizada em junho de
Internacional 11 do TrabalhO - atos internacionais, a compe- 1974, em Genebra. '
OIT, sobre
Proteção das tência privativa para p~oceder
Mãquinas 11 , adotada em Gene- à sua celebração continua sen- _A tramitação da matéria no
as
normas
bra, a 27 de junho de 1963, do do Presidente da República, Brasil observou
então vigendurante a 4'~ Sessão da sujeita ao referendo do con- constitucionais
Conferência
Internacional gresso Na c i o na 1 . De_ i gua 1 mo- tes, culminando com a edição
dO,- a_-· competência. eXClUsiva do Pro~eto de Decreto Legislado Trabalho- OIT.
para resolver definitivamente tivo n 50-A, de 1984, da Co~
missão de_ Relações Exteriores
Relator:
Senador
Lourival sobre tratados, acordos., etc., da
Câmara -dos Deputados, aproBaptista
prossegue sendo do Congresso
Nacional. Entretanto, chamamos vando os textos das citadas
Convenção
e Recomendação, com
I - Relatório
a atenção para uma novidade
constitucional na matéria:
o pareceres favoráveis das CoO texto da ConvenÇão n~ 119, art. 49, inciso -r. da Carta de missões de Constituição e Justiça e de Trabalho e Legislaacima egigrafada. foi
adotado 88. Reza ele, textualmente:
ção. Soei a 1 .
pela 47~ Sessão da Conferência
···· ~ __"t __ pa_·-_competênc_iª exclu~
Geral·da Organização InternaProsseguindo a sua tramitação
c_ional
do Trabalho- OIT, en.sivq_ do Congresso Nacional:
normal, o processado veio ter
cerrada a 26 de junho de 1963,
ao
Senado_ Federal,
ainda em
--I
- resdlver -definitivaem Genebra.
mente sobre tratados, acor- 1985. Onde se transformou em
A tramitação da matéria no
dos._ ou~ a tos
i.nternaçio- Projeto de Decreto Legislativo
na is- que acarretem encargos n.u 18, de 19_84. Já na Comissão
Bras i 1 observou
as
norma-s
Exteriores desta
ou_ ___compromi S.Sos gravosos aQ de Relações
constitucionais então VlgenCâmara Alta, a matéria foi obpãtrfm6nio nacfonal;"
tes, culminando com a ed1ção
jeto de apreciação, relatada
do Proteto de Decreto_ LegislaSenador
Itamar
't i vo n
69-8, d_e 1984_, da CoEm conseqüénc1a,
parece-nos pelo então
Franco
que solicitou em 23 dê
missão de Relações Exteriores estar o processado em condida Câmara do_s Deputados, apro- ções_ de ser encaminhado à Co- outubro audiência do Poder Ecom voto venciOo ·em
vando o
texto da cit-ada Con-_ missão de Relações Exteriores xecutivo,
Amaral
venção, com pareceres favorá- e
-Defesa Nacional,
à qual separado do Senador
pela
rejeição do
veis das Comissões de consti- caberá. a aprec_i ação de mérito Peixoto,
tuição e Uustiça e de Trabàlho da conven~áo 119, agora e tam- Projeto.
e Legislação Social.
bém à luz do adenda constituo pr_oc-essado vo1 ta a movimencionaJ de 1988. - tar-se graças à Papeleta SF Prosseguindo a sua tramitaçãO
Quanto ao_ texto dO projeto de :27-3-89, da Presidênc_ia da Canormal, o processado veio ter
ao Senado Federal,
ainda em decreto legislativo ora exami- sa, anexa por cópia, enviada a
nado,
este órgão técnico mani- esta Co_missão de Constituição.
1985, onde se transformou em
Projeto de Decreto Legislativo festª~se pela sua constitucio- Uustiça e Cidadani~_ para que
nalidade,
juridicídade,
ade- seja
instruido
" ... à vistas
n~ 29, de 1984. Já na ComissãO
de RelaÇões Exteriores desta quada técnica legislativa e da novas Disposições Constitu-boa
redação.
ciona
is
em
vigor
...
"
Câmara A 1 ta, a matéria foi de--

I
/.

Sábado 1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACTONAL{Seçaoiil

II - Voto do Relator
Temos como louváveis o ze1o e
a precaução da Presidência da
Casa. A providência primeira
não poderia ser outra. de vez
que a morosidade na tramitação
processual da espécie fez com
que ela fosse alcançada, sucessivamente, por dois estatutos constitucionais diferentes. Todavia, ao compararmos
ambas as const1tuições no concernente ao estrito -objetivo
do -nosso parecer, vemos que a
Carta de 1988 nãô produziu al~
terações substanciais aos textos da Carta, de 1967, com a
redação--- dada pe 1a Emenda Coristitucional n~ 1. de 1969. ____ Assim,

em

PARECER NC 390, OE 1990

Da

Comissão de Constitu-

Ição, Justiça e Cidadania
Sobre o Projeto de DecretO

Leaislativo nQ 25 .. de
(nO

o
texto
da
(nQ
134,
da
Organização
Internacional
do Trabalho
OIT, sobre
a1ojamentos a Bordo de Navios _(DispOsições
Complementares) 11 , adotada em Genebra, a 30 de outubro de
1970, durante a LV Sessão
- da Conferênc 1a Internaci ona1 do Trabalho.
Relator: Senador Lourival Baptista
I -

matér-_ia constitu-

cional atinente a
tratados,
acordos,
convenções e demais
a tos i nternaci o na is·; a compe-

1984

70-B, de 1984-CD), que

Aprova
Convenção
11

Relatório

O texto da Convenção n 9 134,
ac1ma ep1grafada. foi adotado
pela LV Sessão da Conferência
Geral da Organfzação-- Internac; o-na·l -do ir aba 1 ho - OI T, encerrada a 30 de outubro de
1970, em Geh'ebra.

tência privativa para proceder
à sua celebração continua sendo_ -tjo Presidente da Repúb 1 i ca,
SUJeita ao referendo do Congress-o Na c i o na 1 • De i gua 1 modo, a competência exc1usiva
A tramitação" da matéria no
para resolver definitivamente
as
normas
sobre tratados, acordos, etc., Brasi-l observou
const
i tu c 1ona is
ent·ão vi genprossegue sendo do_ Congresso
Nacional. Entretahdõ, chamamos tes, culminando com a ed1ção
a atenção para uma novidade do Pro:.i_e'to de Decreto· Legislaconstitucional na matéria: o tivo n 83-A, de 1985, da ·coart. 49, inciso I, da carta de -missão dé Relações _Ex-t·er i or-es
da Câmara dOs Deputados, apro88. Reza ele, textualmente:
vando
o
texto
da citada
convenção, com pareceres favoráveis das ComisSões de Cons11
É ·da competência exclu- tituição e Just·iça e de Trabasiva do Congres·so Na c i o na 1 : lho e Legislaçãó Social.
I - resolver ~déf i ni t fv-a_ProsSeguindo ___a Sua tramitação
mente sobre tra'faCos, ·acor- rtorma
1 , o proc·es·sado ve-1-o ··ter
do~
ou a tos __ internac1o- ao Senado Federal, ainda em
na 1 s qu_e acarroet_em encarr;p_s 1985, onde se transformou em
ou compromf ssos· 'g·r·av.osoii
Projeto de Decreto LegjSlativo
ao patrim6nio nacional""· (Ó n~ 22, de 1985. Já na Comissão
grifo é nosso). '
de Relações Exteriores desta
Câmara Alta, a maté'ria foi devidamente relatada~ _com pareEm conseqüên-cia. p"àrece"-nos cer favoi"'áv€1 do···então Senador
e~ ta r o processado
em cçmdi- Mi 1 ton Cabral, em 2 de ao ri 1
çoes_ de ser encaminha.do a Co-~de 1985.
m1ssao de Relações Exteriores
__ _
e
D~fesa
Naçiooal, à _q~al
~pós quatro anos de paralisacabera a aprec1 aça9 _de_:> me r, to çao_ comp 1 e ta,
o
processado
da Convença o 134, agora _e tam- volta a movi ment.ar-se graças à
b~m à luz do adenda
consti tu- .Papeleta SF --27-3-89, da PreCl o na 1 de 1988.
Si dénci a
da Casa, ãnexa por
cópia, enviada a esta Comissão
Quanto ao texto do projeto de de Constituição, Jus~iça e Cidecr-eto legislativo ora examf.,. dadania para que seja instruinado, este órgão técniCo mani- do" ... a vista das novas Disfesta-se_ pela sua constitucio- -posições Constitucionais
em
nalidade,
juridi_cidade, ade- v·lr;;~or ... " quada técnica legislativa e
boa redação.
II - Voto do Relator
É a· parecer, suO c"ênsura.

Sa 1 ã das Comi ssõ_es, 2"9 de ·novembro de 1990. ~-cid Sabóia
de Carva1ho, Presidente - Leurival
Baptista, Relator
- Uutahy Magalhães - ~ Odacir

Temos como louváVeis o zelo e
-ªCasa:
precaução da Presidência da
pr-oV-idência primeira
A

"/593

Dezei.nbro de 1990

não poderia ser outra, de vez
que a morosidade na tramitação
processual da espécie fez com
que ela fosse alcançada, suSoares - Uose Paulo Bisol - cessivamente, por dois estatuMauricio Correa - Nabor Uúnior tos constitucionais diferen-Wilson Martins- Leite Cha- tes. Todavia, ao compararmos
ves - Oziel Carneiro- Chagas ambas as constituições no conRodrigues - António Alves.
cernente ao estrito objetivo

nosso parecer, vemos que a
Carta de 1988 não produziu alterações substanciais aos text"OS da Carta d_e
í967.
com a
redação dada pela Emenda Constitucional n~ i, de i969.

do

Assim, em matéria constitucional atinente a tratados.
acordos, convenções e_ demais
atos internacionais, a competência privativa para proceder
à.sua _celebração cont.i nua sendo do Presidente da República,
sujeita ao referendo do Congresso Nacional. De igual mcd_o. a competência ex c 1 us i v a
para resolver definitivamente
sobre tratados, acordos. etc.,
prossegue sendo do Congresso
Nacional. Entretanto, chamamos
a atenção para uma novidade
constitucional na matéria: o
art. 49, i !"JCi so 1, _da Carta de
88. Reza ele, textualmente:
"É da competência: eXClusiva do Congresso N8ciooal:
I
-resolver definitivamente sobre tratados, acorodos
ou :ãtõs internaCionais que ~carretem enc?rgos

ou compromissos gravosos àõ
_ patrim6nfo
nacf.onal"; (o

grifo é nossO).

-

Em

con,se!qüênét=a. par:-ece-nos
estar o_ processado em condições de ser encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e
Defesa Nacional, á qual
caberá a apreciação de mérito
da Convenção 133, agora e_também à 1 u:z .do adendo c-on-st 1 t:uc1ona1 de -1988·
Quanto ao texto do projeto 9e
decreto legislativo ora examlnado,
este
órgãô -técni có
manifestar-se pela sua constitucionalidade,
juridicidade,
adequada técnica legislativa e
boa redação.
·
Ê o parecer, sob censura.

sa 1 a das ·conii ssõeS, 2.9 de novembrO de 1990.' --Cid Sab61a
de Carvalho, Presidente - Leurival Baptista, Relator.- Leite_ Chaves
Odaci r Soares José PaUlo Bisor_--~-02:-iel car-neiro - Naoor Júnfor -'- Chagas
Rodrigues ~ntônio
Alves Jut_a_hy Ma ~ta 1 hães - Maür i c i o
Correa- W1lson Martins.
-P-ARECER N-'~

391,

DE

1990

Da Comissão de Coosti.tuição., Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Decreto
Le2islatfvo n-'~ 22, de 1985
(n
83-8, de 1985-CO), que
"aprova o texto- da Convenção __ n&. 134. à2i drgariização
Internaciona1 do Trabalhoo:n, sobre Prevenção de Acidentes de- Trabalho dos
Marítimos", adotada em _Genebra, a 30 de Outubro de
197U~
durante a LV Sessão

Dezembro de 1990
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Conferência

~a

Internacio~

nal- do Trabalho.
Re-1 ater:

Baptista

Senador

Lourival

Rel a_tór i o

O texto da Convenção n~ 134,
acima ep1grafada. foi
adotado
pela LV Sessão da Conferência
Geral da OrganizaÇão Internacional
do Trabalho- OIT, encerrada a 3D de outubro- de
1970, em Genebra.
A

tramitação

da ·matéria no

Brasil observou
as
constitucionais então
tes. culminando com

a

normas
vigen-

_edição

do Pro!eto de Dec_reto __ Lt:,mlslãtivo n 83-8, de 1955, da Comissão

de Relações Exteriores

vando

o

da Câmara dos Deputados_,

texto

da

apro-

citada

convenção,
_com
pareceres
favoráveis das Comiss~ªs de
Cohstituição e
Justiça
de

Trabalho

e

e Legislação So.cial.

Prosseguindo a sua

t~am1tação

normal. o processado. veio
ter
ao
Senado Federal.
ainda em
1985, ótide se
t-ransformou em
Projeto de Decreto LegiSlativo
n~ 22, de 1 985. Já na· Com i ssão
de Relações
Exteriore§_desta
Câmara Alta, a matéria foi devidamente, r~latada,~com par~
cer favoravel do. eot_a.Q,_S~['Iaóor'
'Carlos
Lyra, em 23 de outubro
de_1985~
-·Após quatro anos de paralização completa,
o
processado
volta a movimentar-se graças à
Papele~a SF 27-3-89, da Presidência
da Cas?.
ane~a por
cópia, enviada a esta Comissão
de
Constitucional.
Justiça e!
Cidadania para que
seJa
1nstru'ido
" ... à vista das i-laVas
Dispõslções Constitucio~ais em
v1gor .. "

II - Voto do Relator
Temos como louváveis 6 4elo e
a precaução da Presiçiênç__ia da·
casa.
A provi'dê._l')cia primeira
não poderia ser outra, de vez
que a morosidade na :t_rami_ taç?o
processua 1. d_a espécie f e7 -çom
que ela
fosse alcançada, sucessivamente, por dois es.tatu_tos constitucionais Qiferet)tes. Toda vi a,
ao cõrnpararm·os
ambas as _cons.t.i :tu i ç.õe~ no concer!"'lente .ao e_s_t_ri to objetivo
do nosso parecer, vemos QUe a
Carta de 198-8' não prqduzi_u alterações substanciais aos textos da Carta de
1967,
com a
redação dada pela Emeoda· Const i tu c i o na 1 n.ll. 1 , de 1969 ._
Ass1m, \em matéria constitucional atinente a tratados acordos,
conv.e_nções
e
demais
atas i nter_naci ona is,_ a
competência privativa_ para procede_r
à sua celePração continua sendo Pres_i dente d.a. Repúl:l1_i ca,
sujeita ao referendo do Con-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID
gressQ

~~cional.
De igual mocompetência exclusiva
para
resolver definitivamente
sobre tratados. acordos, etc.,
prossegue sendo do Congresso
Naciona.-1. Entr-etanto, chamamos
a atenç_ão para uma novidade
constitucional na matéria:
o
art. 49, inciso I, da Carta de
88. Reza eJ e. textu_a 1 mente:

dó,

a

O!T,

de

encerrada a

197~.

Sábado I
30- de

junho

em GeneQra.

A tramitaçãO da matéria no
Brasil
observou
~s
normas
constituc\onais
então vigentes, cÜlminando com a
edição
do Proieto de Decreto Legislativo n~ 85.-_B, de 1985, da Comissão. de Relações Exterlores·
da Câmara dos Députados, apro"É da competêncta excl u- vando o. texto da citada con:siva do Congresso Nacional: venção-, com pareceres __ favor-áveis_ das Comissões de ConstiI
-resolver definitiva- tuição e Justtca e de __Tr:-abalho
mente sobr_e .. tratadoS, acor- é Legi s raçãO Soei ~l .
dos
ou atas
internacioi1a is que acarretem enca-rgos
Prosseguindo a· sua·· tramitação
ou COmpromissos gravosos ao normal, o processado veio
ter
Sehad.o_ _Fed~ral,
ainda em
patrfiTTônio
nacional_"; (o ao
_g_r f__fo é nosso) .
1985, onde Se
transfOrmou- no
Projeto de Decreto .1.-egislativo
Em -cons6qüênc1a. parece-nos · n'lt. 8, de 1 985. Já na- Comi Ssã_o
es;tar o processado em condi- de Relações
EXteri_ores_desta
ções
de ser E;lncami n\1ado à Co_~ Câmara Alta, a matéria foi de~
missão_ ·cte Relações
Exteriores vjdamente relatada, com paree
Defesa Nacional,
à qual ce~ do Sefladbr Nels_on Carne icaberá a aprec1ação de mérito ro
em 5 de dezembro de 19.8$'
da Con_venção _1_34, _agora e tam- no sentido di§ aud_iência çlo Pobém à luz do- ade~do
constitu- der: _EXecu:t.i vo pará escl ã:rec_imentes.-. ..
·
ci ona 1 de 1988.
t

Quanto ao texto do projeto de
decreto legislativo ora examinado,
este
órgão
~éc.nico
manlfesta-se pela sua
constituciona1idade,
juridicidade,
adequada téc_ni_ca legislat-iva e
boa red_ação.
.
-

É o párece_r~-sub-cens_ura.

O proce_ssado volta a movi mentar-se graçbs à
Papeleta
SFda Pr.esidéncia da Casa, ahéxa _pOr cópia:, e-nvtada a
esta_comissão de ÇonstltuiÇão,
~ustiça e Cidadania~ para
que
seja instrufdo_" .... A vistA das
no vás ·_di spoS'H;:ões con.st i tu c i onais em vigor ... "
27~3-89,

Sala das Comissões, 29~ de noII - Voto do Relator
vembro -de __1990.
-Cid Sabóia Temos con;to·louyáVei __ ~ Q_ zelo e
de Carvalho, Presidente- Lou- a preocupação da P_resicjência
rival
Baptista, Relator
dê
·
·
·
-Antônio Alves -·José Paulo Qa Casa._ A__provf ~nC1B.Pr"_1melra não poder i a _ser _outra,
de
B i sol - Oda-ci r Soares - Jutal"j_y ve:z que a r:noros i da de na tramiMaga 1 hães - Chagas Rodrigues 1 d
· ·
Maurício Correa -. Le..ite Chaves taçao processua
a. _e~peç1e
fez com que e 1a fosse a i cança_Wi lson Martins-- Ozie1 Cár- -_da, sucessivamente. -por dois
nei ro_ -~-~~":_b___::r:_~ Júnior·
estatutos
_ . ___ cons.t i tuci o_r1a,i s
diferentes. To.davi a, ao COf!!Pa~
rarmos __ ambas as --const i tvi ç_ões
PARECER NO 392, DE 1990.
no concernent~ a9. e§.'!:Ti_:So
~b
j et 1 yo __ do JlO_ssp parece;:: r, v_~_l!lOS
Da Comissão de Constitui- que
a_ Carta oe .1988 nao produção, ~ustiça e Cidadania, ziu
alterações s.ubsta_nci<;J.is
sobre o Projeto de Decreto aos textos da Carta d~ -1~67.
~-Legislativo nQ B,
de 1985 com a redação- -dada p~ 1 a_ i;menda
(nO 85-8, de 1965-CO), que Constituçional_ n~ 1. de 19~.
11 Aprova os
textos da Convenção nQ 136 e da Reccmen- ASsfni.· em matéri.a constit~
dar;ao nQ 144 ·da organiza- cional ._.?J:in.en:t,e . a, ~.trata~o~,
.· ção Internac~ ena 1 do
Traba- acordos, conYenções e dema 1_s
--1 ho -- OIT, sobre 11 Proteção atas internaç:io["IÇ:~.is,_a compecontra os Riscos de Intoxi- tência_priy?tiva para proceder
cação
Provocados
pelo à _sua cel eQração cont i,flua_ S~fl:7
Benzeno 11 , adotadas em Gene- do do Pres i _dente: çl,a,__ R~púb_],)'çaJ
bra, a 30 de junho de_1971, SUJeita ao·referendo do. Cpndurante a LVI Sessao da greSSO _ Nac1 on~ 1 .· De i gua 1 moConferência
Internacional do, a competência___e_xc 1 us i v a
do Trabalho.
para
resolver definitfva~ente
sobre tratados, acordos ~tç ..
L.ourival pros_segue
--Relator:
Senador
~endo ,- do _CongreSso
Baptista
Naci ona 1. Entre_t_anto, chamamos
a
atenção .Pa-ra 1,..1m;;:;t nC::_?V~dlfde
_.I .--Relatório
_const 1 t_ i tuc,,~o_n_p_l_ né:!_ mate r 1a: o
art._49, inciS:o r. ..-ºa Çarta áe
O -texto da Convenção n~ 136, 88_. R~za e 1 e, textua 1mente::
e Recomendação n 2 144 _acj ma
___epigrafadas,
foi adotado pela
da cQrripetêrl-Cfa· ·exc.-1 LiLVI .Sessão da Conferência
In-si v
do _-':_congre-sso ___t•J_aci oternacional
do Trabalho,
da
nal

Sábado 1

I
r'eso!ver definitivamente sobre tratados. acordos
ou .atos internacionais
que acarretem encargos ou
compromf ssos- --gN!iVõso~; ao
património naCiorial";·
(o
grifo é nosso).

Em conseqüência,
paréce-nos
estar o processadO em condições de ser encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e
Defesa Nacional,
à qual
caberá a apreciatão de mérito
da Convenção n 134, agora e
também à luz do adenda constitucional de 1988.
Quanto ao texto do projeto ~e
decreto legislativo ora examlnado,
este
Orgão ·- T écn i.co
manifesta-se pela sua constitucionalidade,
jur1dicidade,
adequada técnica legislativa e
boa redação.

É o parecer, sub censura.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) -O Expediente 1 ido vai
à publicação. (Pausa.)
Em atendimento a despachã.da
Presidência, de 27 de março de
1989, . a Comissão de Cot1st 1 tu i.ção, Justiça e Cidadania apreciou os Pro!etos de DecretoLegislativo n s 18, 25 e. 29,
de 1989. e 8 e 22, de 1985,
cone 1 ui ndo pela co.ns ti. tu c 1 on~1idade.das proposições e recomendando o exame do - mérito
pela comissão competente.

O SR, PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Foi enCaminhado à publicação parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania que conclui favoravelmente ao Proejt~_de Lei da Câmara n~ 86, de 1989~,
-

II

-

projeto

de·

lei

o~dinária, que promove a réVísao do_Estatuto da Terra (Lei
nA 4.504, de 30 de novembro ·de
1964:). para a· censo 1 i d8çãp de
Assim
sendo, a proposição cerca de duas centenas de díserá encã:tni nhada à comissão de plomas legais pecti~entes à
assunt~~ .econQmi c os,
.matéri_a e sua ad9qLiáÇã6. · ·às
r:'égras dos arts. 185 a 191,_ da
É a seguinte a indicação Constituição da República.
recebida pela Presidência:
Sala das Comissões, 29 de-noINDICAÇÃO NQ 5, OE 1990
vembro
de
'1990.
Senador Odaclr Soares,
PresJcons i der·ando os fatos apura- dente
Senador Leite
dos dura~te os trabalhos da Chaves, Relator
Sena-_CPI sobre os conflitos de ter- dor· Mansueto de lavor Senara ocorrentes no. País;
dor Severo Gomes - Senado.r Ney
Considerando
que a
imensa Maranhão.
maioria desses conflitos é decorr.ente.da má distribuição da
propriedãde dos imóveis ru~~stifiCação
rais;

Sala das Comissões, 29 de Novembro de 1990.. - Cid Sabõia
de
Carvalho, Presidente
Lour1va1 Baptista Relator,
Mauricio Correa- Wilson Martins- Odacir Soares- Antônio
Alves
Nabor ~ünior- Leite
Chaves- ~osé Paulo Bisol
Oziel carneiro -Chagas Rodrfgues - ~utahy Maga 1 haes.

Assim sendo,
a. presidência
despachará as matérias â Comissão de Relações EXteriores
e Defesa Nacional.

correntes no País, pela qua1
sugere que a comissão oe assuntos económicos élabor~ QS
pr·oj.éto~.
dê 1 e i que menciona.
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Considerando que somente a
exist.ência de instrumentos legais adequados"e a celeridade
de sua aplicação serão capaze5
de evitar o agravamento da
tensão no camP.O. e. de seus reflexos no organismo .so.cial do
País, como um todo;
Consir;::leranr;::lo que .. a ét<istência
de grande número de_d.ispositivos
legais
sobre. Direito
Agrárioalcuns deles até
mesmo conf 1 i tante·s entre si está a exigi r seu exame. e. $dtematjzaç:-ão, .a fim de tornar
mais simples .e. àgi l a sua apl i cação;
ConsíCe.r;;mdo que a Constituição da República, em seu art.
184. § 3.~:., prevê o· es tabe 1eCimente, por l.ei complementar.
de procédimento_cont·radítório
espeCial, de rito· sumár.io,
para o processo "judic·ial de
desapropriação;
Cons i derã.ridó""' que,- ·tanto o exame e sistematização de cerca
de dua.s_ ce1;1tenas de diplomas
ordin;;ir.ios nacionais de Direi·""to_ ·Agrário, quanto a elaboração da lei complementar canstitucio.nalmente prevista, exigem cuidadosos e prolongados
estudos;

Cons i detai"JdQ . _qu-e a~ cOmi s_são
de assuntos eCQnômi cc.s_ com"pet;e, entre. outras· atr_1buiç6es,
opinar sob,re proposições per~ti.n_entes
a bireito Agrário. a
ela suget:'e que adote as proviA proposição ficará sóbr"e a dências que julgar c.OrivenienMesa,
durante cinco sessões tes - se neces.sár i o c.om a parordinárias. para recebimento tictpação
de outros órgãos
de emendas, nos termos do art. técniCos-, para o estudo e
II, d, do Regimento: In-=·e1aboração
das
seguintes
235.,
terno.
propos·i ções:

N° 3, DE 1990)

.

Da Comissão Parlamentar
Inquérfto criada mediante o Requerimento nQ 228,
de 1988, de autoria do Senador Lei te Chaves, com o
fim de apurar os conflttos
de
terra
ocorrentes no
de

Pais.

_Relator:
Chaves

Senador

Leite

-No Relatório. n-2 3, .de 1990
sobre ·os trabalhos reali~adoS
pela_ Comi.ssãCI. Par1ameQtar:. Qe
Inquérito, criada mea;ante' o
Requer i mente n.Q. __228, de 1988.
de éHJtor.Ta---·ao .. Senador Lei te
Chaves_. com o fim Oe apurar· os
t::onfT'itos de terras ocorrentes
no Paí~. concluímos pela recomendaçao da criação ·cte ·comissão especial
encarregada de
elaborar e
encaminhar,
em
caráter'" _._de . urgêt"'lcia.. os ,sé;.gufnte~ projetas:'
~)
de 1 e i compleme'ntar .tt preVl'Sta pelo art. 1.84, § 3 ,
da
Constituição da Repúbl i.ca, estabe 1ece·ndo procedi menta
con-

tra9itório

especiaL.

de

rito

sumario, para· o processo judiClal de desapropriação por in-

teresse soc1al, para
reforma agrária; e
b) de

fins

de

revisão do Estatuto da

Terra (Lei

nove-mbr.o

n.~<

de

4 .·504,

de 30

1964 ..._). ·para

consolidação de t·O'dos

os

-de

a

di-

plomas -_l~bais. pertinentes à
matéria e sua adequação às re-

gras

dos

191,
da
República.

art.s ..

1B5 . .usque

Constituição

da

Encamínhad6 o Relatório à Me-

sa,

para

publicação,

lembrou

O SR,_ PRES IOENTE ( Pompeu de
I - projeto de lei comPlemen- seu Presidente, com propriedSousa) --A Presidência recebeu tar, prevista pe 1o art. 184, § de. que o novo Regi menta Ina
indicação n~ 5, de 1990, a- -3.2,
da Constituição da R:ep(t; terno do Senado Feder~l hão
presentada como conclusão dos b1 ica.~ estabe.lecen_do procedi-- prevê a Criação de comissão
trabalhos da comissão.parla- mente contraditório. espec-ial, especial,
perm_i.tinao apenas a
mentar de inquérito, ·criada de rito sumário, para o pro- _existência das comissões peratravés
do Requerimento n~ ce.sso judicial de desapropria- manentes_ e temporárias (ai-ts.
228, de 1988, destinada a apu- ção por interesse social, para 71 a 76). Acrescentou que "a
rar os conflitos de terra o- fins de reforma agrária;
interpretação analógica do~-
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1 . do art.
própria CPl

15Q.
confere â
a competência de

elaborar e encaminhar
para
tramitação os projetas qbjeto
de
suas
co.nclusões".
devolveu. o. Re.la_tôr.io_

Assim,
CPI

à

"para que seja providenciada'a

concretização

do

recomendado

dentro do prazo que a comissão
dinda dispõe para conclusão de
seus trabalhos, prazo esse que

poderá
ser
máximo, até
vindouro"

prorrogado,
no
15 de dezemb~o

r

Disposta a aceitar o encargo,

procedeu, inicialmente, a CPI,
ao
levantamento da leaislacão
espera pertinente à matéria.
Verificou,
então, com surpre-

comissão,
para ql,le o ass_unto.
Convém esclarecer que o
I
nela focalizado,
s_l;!ja
obje1:o Seminário sobre o Tabag1smo e
de providêncja ou estudo pelo a
nossa Soei edade foi prestiórgão competente da Casa,
c~m
g i a_do com o comparec f_ mento. de
e finalidade do seu esclarecl- grande número de autoridade~.
mento ou _formu 1 ação de propo- .representantes da Universidade
sição legislativa.
Federal de Sergipe e de instituições educativase culturais
O SR. PRESIDENTE -(Pompeu de ao estad_o, além das pessoas
Sousa) -Há oradores
inscri- f nteressa-das--hó ·assunto.
tos~

c·ant:êdo _ ?L PA 1 avra ao nobre
SenaQor Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL

Ao _concluir estaS Sucintas
considerações, requeiro_a
incorporação ao seu texto, .. da
palestra_que tive a satisfação
de proferir sobre "A lmportancia Política dO COmbate ao
Tabagismo'' e felicito os organizadores e participantes do
âludido
"I
Seminário_s_obre o
Tabagismo e a nossa Socieda~
de". cujos aspectos e resultados positivos do. ponto de vis_ta
científico,
educativo e
cultural, colocam Sergipe eTTJ
uma situação de relevo,
na
v-anguarda da Mobi 1 ização Nacional contra o Tabagismo.

SE.
Prohunci a -o se·gu i nte
discursos)
Sr. Pres-idente,
Srs. senadores, no dia 23 de
novembro
passado. -·o doutor
sa, a existência de cerca de Gilton Machado Rezende,
tituduas centenas de diplomas de lar da Secretaria de Saúde do
caráter substantivo,
além de Estado de Sergipe, e a Coordevárias dezenas de caráter ad- hadora do Programa Estadual de
jetivo, contendo _norwas sobre Combate ao Fumo, doutora SilDireito Agrário, sem contar as vina Maria de Aquino Rezende,
portarias e instruções per~o promoveram a oportuna
iniciadicamente b~ixadas por diver- - t 1 v a
da
rea 1 i zação
do
I
sos órgão_s.
Seminário Estadual
sobre
"O
Era_ o que tfhhé a dizer, Sr.
Tabag i smo
e
a___ _ ___ nossa
S.eria necessário cornpi_lar_ e sOciedade",
Palno ALidltórlo ·ao Presidente. (Mvito. bem!
analisar cada um desses diplo- Bane se, em Aracaj u. com a _efe- mas.)
mas,
cotej'ando-os com as re- tiva_colaboração do Ministério
gras const tuci ena is em __vi g_or, da Sãúde e do Governo ôo Estapara, então, redigir os proje- dO-de Sergipe, através~das Se--tas recomendados.
Con_s_i deran- cretarias de Estado-da Econodo.
porém,
que a CPI dispõe mia e Finanças,
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
da. Educação,
apenas· até o dia 15 de dezem- -~íencia e Tecnologia, da CulO SR,. LQUIUVAL BAPT ]~ST A EM
bro próximo, para a conclusão tura e Meio Ambiente, do RotaSEU DISCURSO:
de seus trabalhos,
impossível
ry Club, da Câmara .de Vereadoserá,
para ela, a elaboração res de Aracaju e do _Grupo- --AnSr.
Pi"'é:i? id~~te,- Sr-s. SenadO;..
dos referidos projetas de
lei
titabagismo
da
referida res:
complementar
e
de
lei
Secretaria.
ordinária,
Pensou-se,
então,
A Secretaria de Estado de
em um projeto de resolução que
.O
I Seminário sobre "O Taba- Saúde de . Serg í pe, ·ao promover
determinaria ao senado Federal
este
1~
Seminário sobre o
giSmo e·a ·nossa ·sociedade" Oba aludtda elaboração. Provi- teve êxito i rJtegra 1 em face da "Tabagismo e a no.ssa Sociedadência despicienda,
pois
a excelente programação cultural de"
demonstrou,
de man~!ra
previsão já consta da Consti- leVada a efeito.- abrangendo os insofiSmáVel, plena consc1entuiÍão da República (art. 184,
cia
das_
suas
respon_sabi
1 idade~
seguintes_ temas:
§ 3 ), pelo menos no que tange
no concernente à melhoria das
à Lei Complementar sobre a dea) "O
Programa Nacipnal
de condições de saúde, bem-estar
sapropriação de
imóveis ru- combate
ao
Fumo
e
suas e elevação pos coeficient~s_da
rais,
Para fins de reforma Estratégias",
de vida do povo
tendo como_pa- qualidade
agrária~
lestrante o Dr.
Març~s
V1ni- sergipano.
ci us Tavares da Cunha Mel o, -do
A
solução encontra-se nos Ministério da Saúde, Brasllia,
coilferér:::u:":fas foram program?"arts. 211 .
i tem IV,
e 224,
cujo decisivo apoio v·iab.ilizou das versando, respectivamente,
comb i nados com o a r_ t . 99, i tem o referido _Seminário;
"O Programa Na c i o na 1 de Combç-:
II, _do
Regimento Interno do
te ao Fumo e
suas Estr;;l.té-.
Senado Federal,
que dispõem,
e
"Dóenças Tàbacob) "As
Doenças Tabaco A-sso- gias".
verbas:
-ciadas e Tabagismo Passivo", e~~~ci:da~i~h!a~~S~~m~A· i~~~~:
sendo pa 1 estrante O- insigne
Art. 99. À C_omi ssão de Assundoutor José Rozemberg, de São tãncia Pol5tj_ç,a do Combate ao
tos E"Cónõrrfi Cos compet~ opina r
Paulo.
cie~tista,
professor Tabagismo". E_c "Tabagismo e a
sobre proposições pertinentes universitário e autor.dos mais Mulher," numa visão. _cul_tur~l.
aos seguintes assuntos:
importantes trabalhos publicapF€liminarmente,
ex~
dos no Bras i 1 e no cont i nerrte Devo,
•_._!
I ;,;,SObre - os
probl em_as
'do pressar os. meus ãgradecimentOS
pelo
convite
que
me
foi
formu-~abagi sm.~ . ;.
I I - Di re_i to Agrário·,
lado no sentido de participar
falar aos membros deste
·····-·····-····-~-·-·-~-·~--~--····~--"-c) "Tabagismo- a Importância e
Seminário
- oportuna iniciatiPolítica", palestra proferida
Art. 211. _Consistem as propova
da
Secretaria de Saúde que
pelo Senador Louriv81 Baptisdeve ser enaltecida pela alta
sições em:
ta; e
catecoria e
si~nificado
dos
I -~~ • •
•.. ,,,
d) "O Tabag1smo
e
a Mulher obj et f vos determ1 .nant~s de __sua
além das amplas
numa Visão Cultural",
sendo realização,
resvl~ados
pa 1 es---trante a dou_tora Antôni a perspectivas dos
dentre os quais
Della Pria Bancof,
professora colimaqps,
convém
_ressa_l
ta
r
a
p
1 ena i __nteIV- indicações:
da Unicamp, e~ Campinas - São
Paulo, autora de val io_sos tra- gração de Sergipe na vanguãrdã
Art~.
224.
lr'ld'icação çorresba 1 hos especi f·i cos e pesquisas da Mobilização Nacional Contra
o Tabagismo._
ponde a _sugestão de sen~dor ou
sobre o tabagismo.
o

•

•

'

'

o

•

L'

'~ - - . , - , • .~ ..--~-,-'

.-:.-.~.~o·-~--

~'

•c·-~··

•-

~--:···

Sábado 1
Seja-me
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,::.ermitldo

assinalar

que em_ _três oç_ªs1ões e lugar_es
diferentes
abordei a'lguns aspectos da "lmpor:-j:áQCi~_Pol'Íti-

ca do c_om_Oa1;e _ao Tabagismo":

_lon!iilo. ____ p_r_a2c. _-

do

Dezembro de 1990

, flagelo

tabag1co porqu-e o_Bras11

a-

tualfrfente
com mcns de 15-0- milhões de habitantes -- --ma"i"'t:ha

aceleradamente

p-arã' ul trapa:ssar as prevj sões _ demogrâ ficas
de_ cercã de _200_milhões de hab1tantes --no Pr"OXiino ano 200_0ou
seja, 'no espaço- de .Uina
déCada.

Câmara dos

bléias

Deputados,

Legislativas

de_-y_~readores) ; __ _

':1597
e

Assem-

C~mara

ç) Uma
cresce_nte preoci..lp-ação
de segurança e_co 1 ógi ca, _a para) em
são l?aulo, a 1.2 de not i r da defesa do rneio a_mbiente
vembro de 1981. no Centro de
çontra_a_poluição (esta é,
de
Convenções _,dQ __ P?IrQ_\Je_ Anhembi,
resto,_ uma área vital que, Mos
quando do XI Congresso do __ HeprÓ>fj m9s a·nos, exigirá
eSformisfério Oci,denta1·e XII Con:...
_ços·substancfã'is, visando progresso NacionaJ, p_or 1niciatiOs ~:rOQMóstic_o,S c:ta Organiza- teger os milhões de
"fumantes
va do Colégio __lnternaciona] de Ção Mund1a1 _d? Saúde (OMS) s~o passivos"
e, simul tanearnente,
Cirurgiões- Seção ____Brasileira alartnahtes,
qu-andO adv~rtlu a reforçam a luta visando· a
c;:ie.-- abordei_a necessidaçle da Mo- nível -p1anetárfo, a 29 de a- finitiva erradicação do tababilização
Naci_onal
contra o·gasto·:-_passado,
que_ cercadeQ'isrno).
~
Tabagismo.
_!:?Oü l'ni_l_ttE!~s_,ç:;l~_pes,spas_ deverão
morrer-.· - p-rematurame·n-te·,
nas
Sernior;es ParticiPanteS deste
já
b) também em
São Pã.ul6, põr próxiinas·-décad_as-.·- em ·--vírtude Sernínário. As estatísticas
ocasião de um magno· simpóSio das- "'ter-ríve-is conseqüências conso1 i dadas
pela
pesquisa
internacional
rea 1 i zado
nos das _d_oenças t{lba~_p-assoçj adap. c i e_nt í f-i cá são estarrececjoras,
dias 28 e 29 .óe -~~etembr9 9e na hipótese em ~e se rnante- veementes em suas conclusões e
1984. nas denúncias que fazem. Citanharn ~s atuais tendêincias.
riá ainda mais algum~s:
c) em erasf1ia. quando a con_No caso especlf.ico do Br:asil,
vite do Mir.Js.tro de J::.stado~. da ãS'tat1st'rcas -fidedignas
a cada cinco minutos morre
comSaúOe, Or._A1ceni Guerra, con- provam a
ocãf'réncla _atual de ·um bras11ejro .de __ câncer de
para quem a i nd?- não
densei
as minhas
reflexões_ mais _de 100 mil óbitos- gerados pu1 mão,
numa
palestra .. ,-_-. iot'itula:da pel.o ·tab"agiSrrio, vítúnas de d5_; ~sabe, uma âas agonias mais dororosas,
,urna
morte horrível;
"Macropolftica Antitãbáglcai•, versas modalidades de câncer,
no
Auditório
EmíliO Ribas, enfi sema _pulmonar,_ _a-gr'ássões
e_difíci.o-sede do. ~;n·fstéf-io_ da .card i o-va~scul ;;3-res-cerebra is,
aqui
temos 33 milhões de
Saúde,' ao_ ensejo· r;::la;s_ solenida- bronquites crónicas, infartos fumantes ~ 60 milhões de nãOfUmantes,
mas fumant·es _pasSfides CQmemor.ativas do Pia_ Na- -em suma, o pavaroso elenco
cional
de Combate ao. furi'Jé:)-,' 29 dàs mú 1 ti p 1 as Ç]oença~s provoca- vos porcjue ·respiram õ ar --con'de agosto de 1_990""
das pelo
fumo ... C~lculando-:se tam'inado pela proximidade dos
que,
até o ano 2000. deverão que· fumam. São cerca de 90 mifumaça dos
Em São Paulo, _desenvolvi mi- morrer ce·rca· de do_i s
mi 1_h5es lhões expostos à
- ~
..
nuciosamente os temas
relati- ae br?Si_le,ro§~
,c~.~~rr?~~·
vos
aos aspectos_ pol ítfcOlegislativos (Abordagem quansãO:.: ·eS't"áS. et'!_tre- oUtras--.- as
o· tabagiSmo é responsáVél
titativa_; Estratégias cont_ra o· razões pelas
oua1s Consl_dero por SO% oe toda-a p:crluição ame passamos 80% de
tabagismo, reflexões
sobre a 1mperativo nacional de sobre- biental,
lugares
fechaessencial~d~de d~ u~a legislavivência, a atr1bu1ção à
luta nossa vida em
ç~o especJf1C., de
AmbiJ:o --Na-_ ant1tabág1ca,
da mesma prio- dos;
C1onal;
e desempenho do Poder riedade atualmente concedida
o fumo ·traQado, ou mesmo
Legis~at1';'o no
.CC!!'lcern~l}t~ .à
às doenças f11fec.c1.osas transrespirado do amb1ente polufd_o
Erradlcaçao
da _ pa:ndem1a missíveis e carenci.ais.
tabâgica;
o _modelo ~orte- ·-- •
pe 1 o_s
fumantes,
cdntarni na a
amer1cano de combate ao tabaAcredito que _o _cornbá1:e aO ví- cri-ança ainda no útero mater-gismo; Erisi_TJamentos de Lima_· ex- cio _Q.e
fumar
deve consYstir no;··_---~:·•"-per i ênci a
vá 1 f_dÇt_; _ Reflexões ~ pr i mgrQi a 1 mente, na rea 1 i zação
.... -"as rnu 1 heres que fumam como
conclusivas:
o que faz~r?_):
de ações _concre:.tas, .d~ naturehoza educativa e
cul~ural, ao ·os homens-,-- mo-rrem como os
Em
Bras 'Í 1 i a,
? 29 -de agosto
invés das tendências repressi- mens que fumam" , e fi na 1 mente ;
passado- focal i:zei Olltros t.ópi- vas.
cos vinculados __ aos_problemas
a fumaça do ctgarro n·o amde
uma__ Po 1_ í ti ca
N211c i o na 1 _ J~:n_á$._- a - fiamoso- crent1 sta e biente é
tão prejudicial-- ao
Antitabágica.
quanto a
que é
esc r i to_r. Isaac As i mo V. r-e.surni_l,l, 'não ruman·te
em poucas pa 1 avras, -nos- 1 i mi- tragada pelo fumante -do p~ó
Esclareço que essas d~as con- tes de um excelente slogan o prio cigarro.
ferênctas foram publicadas e . pos i c i onamen"to de todos qu-anParece-me,
obviamente,
amplamente divulgadas, -_motit·os combatem o
taba_gi smo,
Ou
em
vos pe 1 os. quais di spenso-rne Qe são
prejudicado§
pel9s desnecessário alongar-me
reproduzjr_' __os principais confumantes: ... "Sua
1 iberdadade c~:>nsi der'~çõ~s sobre o ·assunto.
cef tos·. fatos.
observaçõ_es e de
fumar termina_ Onde Começam
adverténcias contidas nos men- os meus pÚlrnões''-.-·
·A consciência científica munc i ooa_dos t r aba 1hos.
dial é hoje absolutamente unânime
sobre os malefícios do
No meu
entender,
as dirnen~o
Coogress·o tenho fa 1adQ i,- sQes. objetivos--e providências fumo e seus efeitos deletérios
numeras vezes sobre o
tema e de . vm~ · Po1 ítica
saúç;le.
Após 1 on~os
· nacjonal contra a
já publiquei vários textos ·de ant i tabagi ca se devem __ nortear anos de observação e pesqu1sa
embasadas
em
modernas
técni_cas
pronuncfamentos
parlamentares pelos parâmetros de uma visão
como uma con:tribyi_ç;ão aQ_ for- s),s:têmi ca
abrangente.
engl o- de investigação biomédica, la_boratorial,
cllni_ca e epideta 1 ec1mento de __ u_roa cons.c.i~.nci a .. bç;mdo:,
·
polít1ca
sobre __ a
reí-evante
miológica mais de 50 mtl. . t_r;;.prioridade __ de
provic:!êhcia_s
balhos
forªrn gubl icados. sobre
científicas e q ~abagismo em vários_ países,
institucionais no _combate ao --a) pesquisas
técnicas
riõS
laboratórios, e
fumo.
aqui
no Brasil gostaria de
hospitais e universidades;
destacar um opúsculo _ou fql heto publicado_ pelo Ministério
Agora,
dese_j ar_i a focaJ i Z(:!.r a
específica da Saúd~ e da responsabilidade
esset:~cialidade de providêncfàs ~'b) leglslação _..
concretas
urgentes,
no ·que ·entitabágica, a _cargo do Poder do Grupo __ Assessor para o Con(Senado~_F.ederal e
tange à eliminação, a médio ou !...egisl_a~ivq
trQJe do TaQaQisrno no Brasil,
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do qual faço Parte, e cujo re- por desdobramento, das Secre- na1s porque Ja conquista_ram,
lator
foi
-o . . ~rninente tarias de Saúde -dos Estados da pelo. mér1to __ das r_espeCtlVas
ci_ehtffica::;,
Professor-Titular de Tísiolo- ~federação ~ue há multo se_en- c'PntriOuiçóê'S · ~
técnicas
e culturais em Denegia da Faculdade de
Ciências_ gajaram nesta l_uta.
fícfos· da melhoria das con·dfMédicas da Pontifícia Un1v.er- Em-~-3TOe:-in_a_íõ__de:-T1f9o.- o-:fj1·1..;- ções de saúde e bem-estar.do
sidade Cat61 ica" de São
Paulo,
Guerra nosso povo, o~-respéi to ir a adDr.
José Rosemberg. autor de -niStro-da Saúde_ Alcenj
Oa i X_ol.f'- a " P_.prta-r fa 731 :._ gue miração das in-téligências e
vários
artigos e
trabalhos.
Nesse
folheto_a_qye me r~firo ·Consubstan_ci ç:~_ várl as provi den- talentos de todo o Brasil.
o ilustre professor
relaciona -cias restritivas- ao ato--de fu(Pompeu de
191
obras de peso científico _mc;~r em recfntos
públ ices
fe- · O SR. PRESIDENTE
sobre o tema.
-cha_dos,
e disc.i_pl iria a produ- Sousa)- ConcedO-a palavra ao
Senador
··-ção propaganda e c'omércial iza- nobre
françisç::o
Ro 1 i~~~~!"'g.
- Também falará neste encontro ~ão_Ços d~riv?dRS _do fymo.
a Professora
AntOniã
Della
O SR. FRANCISCO RO~~EMBERG
Pria Bancof,
da UniverSidade
Há 1riiciatlvas de Assemb-léias
(SE..
Pronuncia o
~SegUinte
de Campinas.
instituição de_ LegiSlativas, coino- a da Bahia
Sem
revisão
do
ensino superior
que
vem se- que
também rerJUfOu
o uso do discurso.
Sr.
Presidente,
f1rmando cada vez mais no meio cigarro,
atr_aves _do projeto orador.)
cientifico pela alta categoria apresentado pelo Deputado Ger- Srs. Senadores, ante_ontem, dido seu corpo docente e
pelos son Gomes, proibindo-o em suas zia desta tribuna que não me
relevantes progressos que tem dependências. .. ___
. ._
posso
-furtar
de
ser
consegui d_o_ no --campo da pesqu irepetitivo. "O que digo: ~ado.
sa e
da inovação tecnológica
Há _indicac;::ôes gerais de nfvel mundo já_ disse. o que informo
do Pais,
sendo pioneira em i nteri1ac1 atia l -- --pa troe i nados todo mundo conhece, m.as é __ precriatividade e desenvolvimento pela Organizáç:ão Mundia_l __ de ciso que se diga, é preciso
Sa.úde QUe -vem promovendO- e-veh- que se __ r.epi ta, porque,
6mbora
de tecnologia de ponta. A professora
Antonia
Della Pria é
tos_da mai? rel~-~~u~~e -~igrifi- todo mundo conhecendo,
todo
também
uma
__ infat_igável
çaçao como encontr_os
1 nterna- mundo sabendo,
todo mundo vénvoluntária
na campanha cont~a cionais
de· cientistas._ estu- d9L_ :nada· tem -sidó fefto- no
o fumo.
di os_os __ e__aul:or i dadés
envO_l vl- .rsent i do .de__ que se resol )!am esdas
com
a
erradicação- do- ses
prqblemas, _que
sao como
E ao me referir a estes ba- tapagismo.
aquelas
doenças
consultivas
-crónicas
e caminham inexora~
luartes da
cruzada
humanista
-A secretaria de Saúde de Ser- velmente para terminar com o
em favor da saúd€ da população --gipe deu um passo deCisivo ao organismo já COmbalido, quanto
não poderia deixar de
lembrar
realizar este magnífico Siinpó- à perplexidade ante a
indifeum
nome
pionei_ro
desta
.
,
campanha:
ProfessõrJosé
si o, ev1 denci ando a
cansei en- renç:a de todos nos.
0
·
·
t
ti zaçâo das 1 1 deranças po 1 f tiS1 lv€1ra, da Bahia, atua 1 men e
cas,_ adm1nistrativas e
cul_tu_Sr~
Presidehte, é sS:bido que
com 85 __ aoos de idade. ma·s
lúrais,
do estado que passam, todo ___ movimento ___ .eÇoQôf]lfcÇ~
cido e sereno. Foi. ele qu~ em desde já,
a integrar-se na industrial, iniciado pelas Re1979, após a realização do 1 vanguarda das inteligências e v61uções lndust-riai.s nos sé:c.uSemi nári o
Contra
o
Fumo no
Bras i 1 , divulgou
a histórica
dos talentos-- mé.Oicos._- pro- los XVIII e XIX_,__ __tem-_pe inten"Ca'rta de sa 1 v a dor,. que desen- _ fessores
uni vers i :tá r i os •. téc- si fi c ado bastante_ nas últimas
cadeou as prime i r as
provi dênn_i cos e todos quantos prest i- décadas,
um dos.. mOt.i vos ser i a
Clas
oficiais para contenção giam a Mobilização Nacional a velocidade com que as infordo taba.-.ismo em nosso Pa,s.
Contra o Tabagismo.
mações
_foram emiti9as .Pf?10_
~
mundo afora. Essa intensificaMas
foi
em 1954, nos Estados
Nesta oportunidade, quero fe- ção do ~o'ljmentq __ i.nd.ustrial é
Uni dos • que se deu o prime iro
1 i c i ta r o Dr.
G i 1 ton Machado. _um_ dos e 1emgntos que pr.oVocagrito de aler:ta contra. 0 f_umo,
Rezende, titular da Secretaria rani o surgimento da ideologia
quando se publicou os resulta-Saúde do E:Stado de" Sergipe do consumismo .. ToJ;llemos Por, edos de uma .. pesquisa feita pela pe_la
in1ciatiya_do Seminário, -~emplo o_ fato de o automovel
American Cat1cer
Soc'(ety col!_lassim-como a- c-oot-dehadora do -\7olkswagen ter saído .d_a·. J1nha
prova.ndo- que 0 câncer de pulPrograma
Estadual
do Combate de ·montagem. Não era vantajoso
mãot matava dez- vezes mais
fuao Fumo, Doutora S_ i 1 vi na Mar-i a à. .empreSa cont i nu'ç:~r pr. odUz i 11.do.
mantas_ que não-fumantes; daí
ara cá, a cada dia, mais pes- _ d_e_ Aq!J_ino__ Rezende. demonstran- _carros
QJ.Je
tanto
-se
P
-do, assim, inã-is uma vez, o e-m- conservavam. Assim,
constatásoas
canse i eotes •
médicos • penha e preocupação com todos mos _que este posicionamento
pesquisadores e
estudiosos
e -os fatos que digam respeito à das i~dústrlas, o_ de produziecologistas vêm engrossando as saúde
e
ao bem-estar - dos rem_ o que .s'ª· .desfaz~ -ou _çi~J:e8 serg1panos.
fileiras dos_ que lutam para
Este
Simpósio, riora com rapidez, para que· o
erradicação deste vfcio perni- . certamente,
será um marco de- novo
seja adquirido, seria um
0
cioso, que co"tamina
erga- CfSTVO~ na contenção do_ taba- .dos .~s_pe1hQs __ da .ideologia do
nismo,
a
cada
tragada,
com .gismo em -nosso estado.
consumi-sm-o.
-·
pelo menos
4.~20
sUbstâncias
tóxicas,
já
identi f_icada:s no
tenho a· certeza
Natura 1mente essa
forma de
fumo após r i gorosas
aná 1 i ses. - F 1 na 1 i zando,
de que as el oqüentes pa 1estras encarar a prOdução e o posteque acabamos de ouvi r, reper- r1 or uso dos objetos alastrouQuero ressaltar nesta oportu- cut i rã o em todos os se tores de ~.. s..e _dos bens C!e coosumo obj e"t_!nidade que apesar das denún- Pénsament-o -e-- ação da soei edade vos
para os bens de consumo
cias
e das estatísticas alar- brasileira, em face dos impac- subjetivos.
Entre
estes.
mantes que vinham sendo feitas
tos favoráveis dos conceitos e _deparamo-nos cqm _o livro. Ae
que consolidaram uma cons- ensinamentos transmitidos pelo tualmente vemos editoras
seciência nacional, digamOs até Doutor Marcos
Vinicios T. da guindo
também esta ideol9gia
mundial,
sobre o problema do Cunha Melo, cujo decisivo ~a- consumista. Lança~ no mercado
fumo. os resUltados mais
Con- -poio
viabilizou
este 1 ivros que di fiei lmente suporcretos para o seu combate tem sem_i n;!;r i o, e· do eminente pro- tam ser folheados durante um
dependido da vontade política.
fessor
José Rosemberg,
e, a ano,
ao menos. E ainda sobre
da ação política, re neStes seguir,
o
que ouviremos
da esta mesma ideologia, o
livro
termos
objetivos
importante~
professora Antonia Della Pr"ia tornou-se um objetq __ctetentor
já
foram alcançaàos~ graças a . Bancof
persona 1 idades
ou e de informações a serem recep?ção do Ministério da Saúde e,
dispensam corn~ntários adicio- tadas e apos, inútil. Contudo,,
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o 1 1vro deveria ser um armazenamento de informações receptadas e guardado, para recorrermos
a
elas
quando
necessário.

garras até o intelectQ, até

Da
forma como o individuo se
relaciona com o livro, é possível
deduzir a
forma como
toda uma soci~dade . ~e porta
frente a ele, frente a preservação de sua cultura.

mação de massa, onde

a

preparação intelectual.de nosso· povo. l$tO leva-nos a encarar-_ a __ possibf1 idade de tornar-

mos~a

CD1tura intelectua)
tão
consumista quanto o é a infor-

o

homem

aprende superficialmente hoje
o· que 1 he será _ (Jt i_] amanha.
Assim, o.saber é sempre tratado a prazo-s imediatos.
justamente a caracter i st·j ca. mais
incongruente com a real busca
do saber.

O aluno recebe um livro sobre
o qual pode escrever e .resolSrs. S.enaOOres, encaranc:Lo o
ver os seus problemas, arrancomo
car as suas folhas e
ficar co.nhe·c·;mento-, _a cu 1 tu r a,
plenamente conscientizado d~ uni e1 e·mento perene, em constante
desertvol
vi
menta,
é
que, após o ano, ele pode simplesmente jogar ao lixo aquele necessário que nos fixemOs no
livro. como se mais nunca em que representa o . livro para
sua vida precisasse consultá- uma sociedade.
lo para rever conhecimentos
básicos que usamos diuturnaO
Sr.
Mauro Benevides
mente na nossa
existência.
Permite-me_V, ExA um aparte!
Esta
politica
do
livro
descartável, além de .levar a
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG criança ao desamor ao estudo, Com muita honra·, -nobre Senador
a cultivar valores
hu.manos Mauro Benevides.
mais profundos, também tem levado o jovem, o homem contem- --o Sr. MaUro Benevides - Nobre
porâneo a perder os hábitos Senador Francisco Ro11emberg,
salutares da vida humana,
que no momento em que V. Ex~ faz o
é cultivar o amor_ ao livro, à enaltecimento_ da importância
biblioteca, à pesquisa, à cul- dO 1 i vro para a formaÇão de
tura e até a reveréncia.aos consciências-e do desenvolviseus vultos maiores.
mento
cultural
dos povos
permito-me lembrar a v.
Ex!
Aquele que não ama o livro, que há ce~ de dez dias, aaquele que não tem a
sua bi- qui, em Bras i 1 ia, houve a cob1 ioteca,
não mantém sequer a memoração dos vinte_ anos d_a
história da sua- própria v'ida, biblioteca mantida pelo Instinão _é capaz de contar, com tuto NacLonal
do - L.ivro, uma
saudades, como contamos nós, festa
realmente singela,
de
da geração que já amadureceu, que participei, como convidado
as emoções da infância.
da diretora da biblioteca, Dr.!.
Maria da ConceiÇão Moreira saUma ocasião eu discutié'! este les, e,
naquela ocasião.
vi
prob1ema, quando fui aparteado ser conferido um prêmio aos
pelo eminente senador Jarbas consulentes que com ~aior asPassarinho. E- nós dois,
num sidutdade
-freqüêntavam
a
lance de saudosismo, falamos biblioteca. Entre os consulehdas nossas ·escolas·.
da nossa tes,
vi
um jovem de 14 anos,
Aritmética
de
Tr-ajano,
da que todos os dias,
durante 1
crestomatia, dos poemas,
dos hora e 30 minutos_, ·comparecia
cont"os-,
das crõnicas que lá à bibl io±eca, ampliando, natunós encontravamos. Naquela 0 - ralmente,
de forma cpnsideráportuni dade,
fiz
1 embrar uma -vel, - os
seus conheci mentes.
qUadrinha de Bocage a respeito Naquela ocasião, foram rememode um médico e de um . pas?ari- r-adas as figuras excepcionais
nho,' porque era um médico que do então Min1stro da Educação
falava e um passarinho que lhe e Cultura Jarbas Passarinho,
aparteava. Hoje, volto ao mes- hoje,
Ministro da Just-iça; do
mo assunto,
sr: Pre·sidente. escrito-r Humber:-to Pe11egrino;
Volto porque pretendemos do de Mar-1a Alice. Barroso, enfim,
Brasil
um País civilizado. todos aqUeles que. como o MiPortanto, nossos gast_os_ devem ni stro e a O i retora do lnst iser obrigatoriamente ma_i s vu 1- ·-:tuto_ Na c i o na J do L i v_ro·,
co-ntosos com a educação do nosso ~ribuíram para fomentar essa
povo~do que com o t_n_c;.entjvo ao procura à difusão de biblioteconsumo.
ca. à impressão de livros, enfim,
à cristalização de um
sentimento cultural
no Pais.
Falando de consumo intelec- Estava presente à solenidade e
tual, vale considerar o que é fui CónVfdadb a pronunciar alo 1 i vro descartáv-el
de que gumas palavras, e o fiz, estitanto se fala
nos
últlmos mulando o trabalho que se detempos. Ele não é nada mais do senvolvia naquela biblioteca,
que um livro consumível,
As- que conhecia apenas superfisim,
o fato de. deixarmos ao ~ia1mente e que, naqueJe
insdispor dos alunos atuais quase tante,
pude entender a extenque
unicamente
o
livro são do trabalho cultu_ral que
descartável é uma prova de que se
1 evava
a
efeito
em
o consumi.smo já estendeu ~uas Brasi~ia.WEvidentemente,
com-
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parec"i
aquela reun1ao como
presidente da cOmissãO d6 Distrito Federai,
assim me foi
endereçado o_.- çonvi te.
E~ a i
tiYe. _oca_s_ião também de. dfSsertando
sob r" e
o
evento,
reportar-me aos autores cearenses, s6bretudo-·a Racbe1
de
Queiroz,
que tinha sidO lembrada no pronunciamento
da
professora Maria Conceição Mo~
reira Sales,
dizendo o que
signffí_cou para nós, na· juventode, a 1 e i tura -de
"As- -Três
Marias",
cujo cinqüentenãrio
en?1tec1 da Tribuna do Senado
E~deral
há
cerca de ói tô
mese-s:. Reportei -me~ também ao
"O Ou i nze",
que é uma obra
clássica do episódio sobre o
problema da ~"seca·; qUê lamentavelmente se repete cicl icame.n_te.
que ainda este ~no ~e repete, embora çom a conotaÇão
da chamada $eca verd~. angustia o Nordeste brasileiro._ Então._ a ld_entificação,- ãtraves
do 11vro, com a problemátl,ca
brasileira,
com as questões
po·líticas, sociais,
culturais
e económicas, enfim, tudo lsso
vamos buscar no l_i vro o saber
para nos orientar,· Para prOpTc-;-ar a todos nós não apenas o
deleite espiritual ·como a àbertura de horizontes para a
vida cultural de cada ·cjdadão.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG AgradeçO-a V. Ex~ pelo aparte
e
fi co mui to . f_e 1 1 z , porque
sinto que V. Ex~. homem da minha geração, também teve esses
cui_çta_qos, _.os
cuidados
q~e
. t·i vemos, V. Exa teve oportuni.dade de conhece~ pessoalmente
e conviver com_a conterrânea
i lustre da Academia srasneira
de LêtraS, Rachel de Que i rõz;
uma das três Mar i as.
V.
Ex
tev~ no seu Estado um estímUlo
constante a uma · boa formação
cl,lltura1
e hu_m;;~.n~s.t(ca ... C:oiSa
que hoJe estarnos_· tendo-. _dlficuldade __ mu_ito·-Qrande de- enc.cihtrar na educaçao. ~os j pvens.
Eu era~_estuda;nte ainda- dp
curso s~cundério q1.1ando .se decidiu retirar do curríi:uló·a
matéria
Filosofiá.
Acharam
d§!_snecessá.r i o que -o estudant~,
que o jovem tivesse algumas
noções de_filosgfip. E saPemos
todos nós o q~anto é Válido o
conheci m~nto fi 1 osóf i c;o par" a o
entendimento das ciências out_rasl
para a _quaLldade. oó r_aciocln.io humano, para a me.lhoria da dialética, do debate,
da discussão e da_perquirição.

O jovem de hoje nâo sabe nem
o que-é pragmatismo.
Entend·em
o pragmatismo como se fosse
ser
prático,
simplesmente
prático.
P-rar;,;~mãtico e Qrático
não são sin6n1mos, mas é esta
a
impreSsão que se- tem hoje e
a vendem a _t...odo instante e a
tÇ>da hora.

O

Sr .

Permite-me
aParte?

Mauro
V.

Benev ides
outro

Ex~
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Pois t:"lão,

0 Sr. Mauro Benevides- Nobre
Rollemberg~

Senador Francisco

realmente_. estamos

margiD;;'tl_i-

zando o l1vro ~_privilegiando
a apostila.
Isso significa _o
quê? Que nos distanciamos
q~il9

!)J:ÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

so de que a Filosofia é criada tribuna. Hoje_o que vemos? Lipela c1ência e n-ãO a ciêncfã vros
.de _ má
quãTi gade,
pelO desenvolvimento filosófi- descartáveis e. para __ surpreSa

cç.-- pela

criatividade,

logica, pelo raciocfnio.

estuda a Lógica hoje?

Hoje

existe

uma

pela

profissão.

da-

daS mais procuradas, _a profís-

são do momento, que é Processarnento de Dados,
Ciência da

Slgnlflcatlvamente,
cu 1 tu r a 1

da

para

o

lastro

j UVE;lntude gue se

os

embates

Com-putação.

No

nossa, de quando em vez. -oco!""fatos
lamentâveis.
Os
jornais publicaram recentement~
que~ foi ~ncontrado nos po--·
roes, nao se1 se do MEC, ... um
_i_menso
de
1 í v r os
v o 1 ume
pornográficos publicados com
as
verbas_ que
deveriam ter
sido usadas para a
publicação
de livros didáticos. Isso todo
o Brasil conhece
e
já ouviu
falar.
-

Quem rendo

,Que. possa representar,

prepara

Sábado I

entanto, _-quem

não souber Lógica. Matemática.
futuros.
V. EX'a falou há pou- Filosofia não poderá nunca en-cos 1nstantes da supressão da
tender
a
Ciência
da
Fi losotta
. no
-currfculo.
computaÇão. Ele vai ser um teLembro-me, ao meu tempo, quanclãdista, vai ser
datilógrafo
o sr. Amir LandO
Permite-me
to
aqueles primeiros __ anseios de computador, vai ser redator V. Ex~ um aparte?
de conhecimento dÇJ.s alterações de urna ffiáquina sofisticadã.~---0
que se processavam no pensa- entendimento e
o desenvolvi- o· SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
mente cri_stão, famas buscar em mente da
computação
têm seu Conce.do o aparte a V. Ex. 11
com
..Jacques Mar i ta i n ~- sobretudo ria embasamento 1 á _emba i x_o, na Lá- mui to prazer,_
sua obra clássica A F_ilosofia gica, foi a Lógf"Cà qu'e pr"opbrO Sr. Amir Lando - Nobre Se-Moral, os conhecimentos indis- cionou esse desenvolvimento.
nador -Francisco Rollemberg, v.
pensáveis para -que párticiaborda
tema
que_ nos- tempássernos
das
tertúlias
oa( por oue, nobre Senador, Exa
1 iterárias, que não podem
ser mui-to tenho lutado para que se preocupado sobremaneira .e que
desemboca
fund_amenta-fmeinie·
no
subestimadas
no
tempo;
elas va·Jori:Ze o 1 ivro e se valorize
representaram mui to para todOs a cu 1 tu r a.
grande
descaso pela
cultura
nós
na forma de armazenar coque _tem animado este Pais,
nhecimentos e
oferecér f-ea,-- -Como
dizia,
o alUno não t.em pr i nciPa 1 mente neste __Governo.
Como
_l:!_em c i tot,J o nobre S_enador
mente_ a todos .t'lós_urilã amplitu-: mais paSsado, nenhum jovem se
de de cultura humaníst-ica cu-e recorda
dos
seus
pr1me1ros Mauro Benevi.de_s_, _nesfa .hora" em
hoje escasseia em noSso·Pafs, livros. Ele us_a o
l1vro como que o País_ atravessa uma crise
em razão dessa competitividade um sabonete ou uma escova de econ6mico-finªnceira se.m pre..:
desenfreada,
onde o estudante dentes. que envelhecem e
se cedentes,
em vez de .se átaéar
em
é compelido a desenvolver_ ou- jogam fora, onde o· estimulo ao os problemas pela raíz,
tra
série de ativiç:lades, alem deSet1Vô1vimen:to do seu
racio- profundidade, exatamente se dá
do estudo, ·para garantir a sua cínio é mínimo, porque ele re- um _go 1 pe de mo r te 11a cu 1 i;ura .
sobrevivência.
Realmente,
v. cebe
os
chamados
"pré- O que_ vemós é a extinção, pelo
ExA, com a responsabi 1 idade de geridos~>,
e nem é aconselhado Gov~rt"fb Federal., ·:de ór9ãos imsenador
da República, vindo a a estuda-r sobre autores impor- portantes, que contitu1am esse
esta tribuna, uma vez mais
tantes, a ter gosto pela Lite- espaço Cu 1 tura.l_ ·que .uma ~naç~o
recordo-me
daquele
debate de ratura,
a
fazer
análise deve su~tentar a_qu~Tquer prealto- nfvel entre vários
Srs.
literária.
Ele
recebe
um ço. tudO j_ ssq a
pretexto de
Senadores,- sobretudo v. Ex.a e "textozinho" com uma "analise- uma economia __ qu§ é, efetivãsoOreo atual Ministro da
Justiçá
Zinha"
embaixo, que deco_ra. e mente, insignificante,
...Jarbas Passarinho -;: ·v. Ex! depois há três-QUadradinhos em tudo ,devido aos_grandes prefaz muit-o bem em promover o que
ele vai
riscar· o "x" no Juízos _que p_Bri3.si_'i vai sofrer
enaltecimento---- do
1 'ivr.o. pois quaar-adinho que acha _que
cor- c;;çíll):- esse- atq-_a e~t l riçã.Q
neste instante em que se eX- respond~ -â_ resposta certa. En- gani smos ___ fund~men:ta ls -__ para
tingue
o- Ministério. da Cultu- tão,_ e__ aquela
"chutolog-ia", formaçãf?
cultura 1 dq~Bras í 1 ,
f';a. suprimem-se aqueles 1ncen- como 'diz o aluno. Ele chuta dqs ·qua 1 s temo~ que CI.Ji:dar com
ti vos
decorren:tes da L e 1 Sar- tudo, e às v.ezes dá certo, em- mo1to. esmero_·e_carit1ho. o QUe
~y,
dificultando,· portanto, bar-a;·-- -·-no cálculo das probab.i- se verifica, coinQ diz .. V. --~Ex.t.,
as atividades
culturais.
v. lidadas de_ dar tudo certo, é que cada yez --mais vamo-' nos
ExA faz muito bem em clamar s-eja ·rmprovável, mas, de quan- empobrecetido - nessa área.··- Urri
das
autoridades competentes a do em ·vez, dá certo. Isso .1 eva pais que não cu 1 t 1 v a a -_sUá me:::
cu 1retomada de um processo de de- o
es_tudante a
não
ter esta mór-i a,_ que não Çl,[l ti v a__ a
senvcnvimento ·cultUral. o Mi- preocupação do desenvolvimento tu r a. ,_!]ão _R_Ode _SéqUer ter ._a
nistro da Just·i-ça, o.)arbas Pas- do int·e-lecto.- A)ém-do- mais, há pretensao_ de ·-ser: _l,.!m __ paí's_ 11 yre
sarinho, como _M]n1stro da ECfu- --uma preocupação_ eminentemente ê independente. Isso que"est8cação e Cul_tura --naquela êpo- téc_ni_ca,
uma preocupat;:ão emi- mos
vendo
é
prdfundamente
Temos __ que---apelar
ca
o
selJ Ministério envolvia nenteme"h-te prática.
--Estamos lamen_táv~l.
também a Cultura _, fo'i
real- v-i_v-endo, no momento, uma grave ao.Senbor Pr~~ldente da -Repúmente um dos grandes estimU-la- crise- e.conômi.co-financeira. em bl 1ca.
apelar para_ esta Casa~
dores das atividades
intelec- que os salários estão congela- apeilar para a sociedade CiVi"l,
t"Uals no Pafs.
(jos, as escolas_ públicas
não para
que se vol_te_atrás nesse
COnseguem atender à demanqa de passo dado e_ se _ ~esg~te
essa
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - alunos, as escolas _ particula- d·ívfda, ·esse trauma. essa derres
cobram além do aumento do rota
imposta
___ à
cultura
Senador Mauro
BeneviQes,
v.
salário médio, os_ pais já- não brasileira. E gravfssimo o que
ExA completa, com este aparte,
nosso pronunciamento.
para recuperarmos
podem manter
seus
filhos em ocorreu, e
boas
escolas,
e
anualmente os danos
já causados à_ área
Falei
na
cadeira
de descartam todos esses livros. cultural do Brasil talvez- teFilosofia en passint.
E preciso que o
1ivro possa nhamos_ qUe_ passar uma 1onQ~
ser,
tambem,
uma
espécie .de rtoite de es.curidão, uma
lonstã
Veja
V.
Ex .a,
para ·que seja patri~ônio, como -~o fo.i .na mi- n9-i te,
n_ão como n?:t ~dape Me:realmente um pesquisador
um nha
epoca,
herdado.
Os meu_s -dlq., que foi_ uma noite que ducientista,
o
ser
humanà-- tem 1 i vros ·serviram para
os · meus rou mil anos, _maS-,_ ·talvez. alque ter conhecimentos
p~ofun
irmãos.
os
Jivros dos irmãos gumas décadas, pára
recUperardos dos- embasamentos filosófi- de ...Jarbas Passarinho serviram mos uma i_nciPiente cultura que
para
Jarbas Passarinho, e foi se estava estabel~ce.ndo
neste
cos que criaram essa ciência.
quem o
confesso~
da Pafs. _E_ gravíssimo o qué veffi
Há, hoje, um pensamento ihver- S; Ex~

:·de or.:

a

Sábado I

ocorrendo. o discurso de V.
Ex"' e!ntra por éiSS _esfuà:rJo, é
parte desse todo, e
certamen-

dos

porque o 1; vro é o. mestre mudo
oue
se encontra à disposição

mercado
Bras n ,

te,

a parte_ ma1s_ funda_mental,

de todos
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aquel~s

que têm

sede

de cultura. Por isso_. parabenizo V. E.x.i:. pelo discur-so c_om
que
ora
brinda
esta Cas_a_, e
que abre. uma n_ova
senda
para
uma
ref 1 exão sé r i a, à qua 1 o-Senado não pode f_urtar-se.

1 i vro

e possa de_l e i ta r-se não

7601

to humano, o- 1 i vro é que ofee_ssa
opor_tunidade de

s6 l_g:ndo os nov_o_s __ lança;mentos rece
autores

ame ri ca.nos,

que

hoje praticamente açambarcam o
_de

1 ivros

no

Como posSa 1 e r
os clássícos antigos.

nosso
também

cheQar-·se- a e 1 a. Hoje,
o que
se procura é- Qüé_~p--1 ivro seja

usado e_ d-e;scartacta·,- ·-como diz
V.
Ex~. E 1amentáve 1 . Não te-

mãs .encontrado no Governo ora-

durante o período-sobrej;vdo,
a_9ora, neste momento de.abertura democrática_, uma preocupação c·om· a cu 1 tu r a. ·sempre tenho repeti do_, ao 1ongo de minhas reflexões, que a Repúbri0 SR. FRANCISCO ROLL..EMBERG
ca não precisa de
sábios.
A
Eminente Senador Amir
Lando,
República que
vivemos neste
não
era meu propósito vir à
País
apenaS
quer
adaptas
tribuna hoje discut__ir e_sse asR:Scordo-meoem, quanda-·e1ei_to submissos_ Não quer sábios com
sunto, mas ontem, à tarde, as- para o p~imeirc mand?tO, visi- pensamentos críticos, porque a
sisti, ne_sta Casa, a um dis- tando Orlando Dantas, jorna- _sabedoria leva neces~ariamente
cur-s_o,
a uma homenagem, a uma lista de valor, ele me
dizia: _à reflexão crítica. E essa
aaná 1 i se 1 i terá r i a
e persona- "Ro 1 1emberg, você áeu um sa 1 to ti. vi dade abStra ta que questi o1 í ssi ma
sobre
o
fa 1eci do e mui to grande. Você sai do con- na a rea 1 i da de,
vai
às
suas
quer-ido amigo
Senador
Luiz sultÓ~io Ra_ra a Câmara Fede- raizes e, daí. busca uma soluv i a na_.
Ou em o fez foi o Sena- ·r:- a 1 , v a i chegar puro.
Aprenda ção para o me 1hor, para o prodor Cid_ Sabóia de Carvalho. a pOlftica. Lêia -shak,espeare" .. gresso
humano· nos seus aspecConfesso o quanto me emoc-ionei- F_oi
l __ ição--_ de __ um
homem tos mais amplos.
Verifico-se
ontem à tarde. por saber que o amadurecl do.. -· E eu,_ que tinha que tudo o que diz respeito à
nobre se-hador -Cid Sabóia de lj_d_o _Shakespeare dentro de ou- cultura, a essa atividade
esCar-valho,
_de minha
geração, tra
óptic_a,
vol.tei
a
lê-lo sencial para o engrandecimen-to
tem um embasamento cultural .de_ntro_da óptica do ensinamen- do liJêner-o humano, não lnteresnecessário para ser tão grande to,
do vi_vE!n.cfal, do ensina- ----sa a Repúbl 1ca. Lamentavelmennaquele
instante
e
naquela men_to p_olític_o da vida.. _E _como te, cada dia mais que vejo a
tribuna. E, se S .. ExA foi
tão iss_o me_ tem valido!_
ação.
inclusive do Ministério
grande naquele instante e napa
Educação,
verifico e me
quela tribuna, é porque S. ExA_ ·será
q_ye não ·va:leú:.ta a pene certifico .de que o que anima
teve,
desde o
início de sua ___tal'l)Qém aos jovens _lerem o poe- _o_s _nossos
governantes
fica
formação, amQr aos 1 i v r os,
s. t.a,
dramaturgo e p·ensador? mais
ou ~ meno"s adstr i t·o nessa
Ex.a
c-itava Emile Zola, Lamar- Será _que não seria interess;;m- idéia de que a República --não
t 1ne. Baudelaire, Dos to i evsk i, te
r e 1ê-1 os na. sua maturidade precisa de sábios, precisa é! e
José
de A 1encar, o para
hauri rem
conrJec i mentes servos
subrnioSsos. . T~mos
que
To1 stoy.
homenageado Luiz Viana, e tan- profundos~
1 ições__de_ .vida que reagir
contra
isso,
porque
tos
outros.
Não é porque S.--muito, talvez,
valessem como quem tem compromisso ·tom a
Exa tivera notícia, uma vez na têm ·va_lido para mim, na vida cultura,
com a sabedoria- V.
sua
vida,
através da s1ntese de
homem público,
_há
vinte Ex~ falava na filosofia,
exade um
livra .descartável- da anos
d.e mat)d_ata no Congresso tamente o
amigo da sabedOr-ia
obra desses homens.
s.
Ex~
Na c i o na 1?
._ ,_ es_sas pessoªs buSCam na-répôde c 'L ta r
com
tanta
percuf 1 exão
um momento de cresciciência_,
com tanta exatidão,
O Sr:- Amir Lando- Permite-me menta do espírito e da alma,
porque estão na sua bi b 1 i o teca v_. Ex .a um aparte?
porque a Fi 1oSof i a. V. Exll. bem
esses 1 ivros e manuseia-os com
disse, é
matéria
fundamentalâmor constantemente, no culti-- ·o sR·:-FRANcí"SCO ROL.LE:MBERG- para
a
compreensão. Todo cevar
das
grandes i dlái as e dos Com mui ta
honra,
eminente nheci mente científico vem ~da
Qrandes ideais.
Sena_dor.
reflexão f-i làsófica, que poderíamos buscar
mesmo no ·ramo
Pergunto-me,
hoje,
c~mo
me
O Sr. Ami r L..ando - Nobre _Se- maiS di ferente. como do átomo,
perguntei ontem à tarde:- será nadar Franci~co Rol1emberg, V. _em Demócr1to, que concebe absque os senadores das _próximas -ExA
fere assunto-· aue talvez tratamente a menor partícula
gerações ouvirão, como eu ouvi
n2io_tenl")_a para -muitoS_ Signifi- da matéria;
em
Tales
oe
embeveci do,
um pronunciamento cad_o
t~o pr_o_fundo _qu_e v a i aos Mi 1 e to.
Enf iro.
ser í_a
inócuo
como aquele de ontem à
tarde? poucos trazendo para a borda, çitar tantos-grandes corifeus
Formados
sem amor ao livro, para
que· _sejam visíveis esses _do pensamento e
da cultura,
sem amor à leitura.
estimula- ensinamentos fundamentais_, so- que lá, no
inicio -da
Grécia
dos para serem homens eminen- bretudo
na
formação do homem antiga, estão a dar-lições-tão
temente práticos,
técnicos. públ i_co. __ Nós, -ho.mens Pt;ibl icoS, moder-nas. Tudo--1sso-está serido
ta 1 vez
até i nsens í veis, é bem pre_ci sarnas _ter. um m_, ni mo de esqueci do,
e não somente- asprovável que não...
_embasarnento numaQista. V.
Ex.i:. queci-do, está
sendo dirigido
cita _
Shakespeare._. Em pelo poder público, pelos órÉ prei::i so que nós, os mais
Ha_rnl et, Shake_speare
tem
um gãos _que
dever i aril exatamente
ve1 hos,
venhamos
à
tribuna _mom~nto que bem co l.oca a fun- propagar
essas
i dê i as;
tudo
desta Casa, vamos às universi- ção
. do__
homem
público: ~isso está sendo deixado--de ladade_s, aos clubes
de
jovens,
"Desgraça é ter vindo a_o mundo do,
para
dar-se urna ·form_aÇão
para tentar sensjbi 1 izá-1os ao para consertá-1 o". E o
homem técnica. uma formação super fiamor à cultura. ~preciso mui_-_ público que não esteJa imbuído cial, apenas para tornar o hoto mais do que isso: é p-recí_so deste principio, imbuíd_o desta mem um elemento produtivo, mas
di :zer ao governo que c r i e con1 nformação que há de i 1um_1 na r Oentro de um setor ·-do- processo
dições para que o jovem tenha o.. caminh,_o _da v1da pública, re- ... industrial
particularizado,
amor à cultura. E um dos .. seLJs alrnente_ não
fa~ jus _ao cargo que
retira dele essa visão upri me i ros
passos é acabar cJe- de r:epresentar
o~
i ntereSSf§!S n1 verSa r,
fundamenta 1
para
finitivamente com
o
1 i_vro do povo. Se voltassemos atras _compreensão
de si mesmo e da
descart.ável,
para _gue o jovem na cul t.ura greQa. esse
manan- _sociedade.
possa ter na_ for:-roaçao _de
sua c i a 1 ,da___ t_ragedi a
grega,
de
bib1 ioteca a sua hi_stó~ia e o _Prometeu _a.C_orr_enta_do, a cul t.uO SR..
PRESIDENTE (Pompeu de
seu currículo, --o seu amor
ao ra .. 'ªssa vastidão do pensamen- -Sousa) - (Fazendo- soar a
camo_uafs
o.s .jovens _d~ hoje que
tiveram
oportunidade
de
ler Hamlet, -Rei L..ear, de Shake.speare, e tanta_s
obras que
não são somente obras 1 i tE:lrárias
poéticas
e
_dramáti.cas
como
trazem profundos ensinamentes existen~iais?

síleirot

autoritario~-e,
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o Presidente senteconstrangido, aliás- de alte~ar o
ilustre orador, sobretudo os
seus
aparteantes.
para que

se na obrigação -·mu-i to

or-dena o consum1 smo
i ndustrial, encarando o 11vr6 como
um bem de-Consumo _a ser lido,
deScartado e jogado--fora?
-

nossos
netos.

fi 1h os,

Sábado 1
para

noss_os

P"brideremos- ---.-q-u. e - a--- educação
básica é um direi~o pop~lar
p-ois, --no- Bras i 1 , consta t_amos bem . rer;e!:_lte .11.0 );Iras i 1 . Na
chegue ao fi na 1 de sua
br i pela
lhantíss1ma atua1ão hoje. In- que o cons-umismo tem chegado Const1tU1çao de 1946,
ao---,--,vro·,
à leitura. Do mater- primeira vez tangeu-se a obrifelizmente, V. Ex
já
ultrana
r
à
-universidade,
a:l
unos
gatoriedade
de
o
Estado
f.o_rnepassou de há muito o seu tempo'r'[SCa~r-éfS"gam. rasura_m os 1 ic~
o ensino primário a todos
regi menta 1 .
vros - como s·e hunca. mais fos- os ~hab,t tant~.!?. de. no§.s.o i .Pa f.s.
sem precisar -deles. Esta ati- Ate ha ~u1to pouco tempo os
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
tüde .co_meçou a ser tomada com pobr:~s não __t_i nj1am sequer: aces,Sr. Presidente, serei breve.
os livros didáticos, como ex- so a _escola . . Ass.im,
Com a
o Senador -Amir Lando, o mais tensão da apostila. E, além da Constituiç_ão'"ãe' 46,~ mestho anovo entre nós. até surpreen- agressão às apostilas. aos li- que.l es que t:~_ão di !:;;.Põem _Cle r:-edeu.
porque esperávamos isso vros didáticos, .encaramos hoje curso_s E!Conômi co~.:!. passar}am _ a
da sua_geração e temíamos que a agressão aos livros tecn;- receber a a t.e:nçao d9 Est~do
ela nao fosse capaz de tanto. cos, aos romances de conteúdo, · QUanto à educa-ção, ·e- ·quàrito à
saúde também. Entretant.ci,, de.:Com uma só frase, citando Sha- e outros.
vemos -observar que a atenção
kespeare,
s.
Exa
disse-nos
Sr. Presidente, Srs. senàdo- do Esta do v o 1 tada à _educ?lção
tudo.: "A maior desgraça é nzscer neste mundo para tentar res, quando os alunos se deS- do p9vo, desde" então, fo1 pro~
cartam
dos livros lidos, re- puls1onada pelo mode_Jo econõconser.tá- 1 o" .
que
fíe!tem a -a-usência de uma poH·- mico desenvolvimentista
Para esse modelo
Shakespeare também disse que t i ca -educaci ena 1 para 1 utar assumimos.
económico
faz-se
necessária
a
nada há de novo sob o sol. _contra essa. ideologia cons_uComo disse Fausto Cardoso, te- mistã Que assôla o nosso País. mão-de-cobra . sem i -es_peci a 1 i za-mos que fazer um inteiro emba- -A prímeira razão _a garantir da, pelo menos. Então,_ a· Gosamento cultural, filosófico, esse mãu ·nâbito que tem o alu- verno aumentou consideravelpara entender a ciência de no de desTazer--se do Seu mate- mente o número de vagas e~
hoje. S. ExA cita filósOfos de rTaT- de estudó, é_qué -a· nossa suas escol as. o pior Er que_ esantanho, que falavam do átomo, educação é predominantemente sas tentativas de universalidos planetas, da Terra redonda direc1on~da apenas_ a provas. zar o ensino têm. implicadO,
desqualificação,
e tantas outras'coisas, ra~io exames, pe_los_ quai_s o indiví- sobretudo,
cfnios aos quais chegavam por duo vai auferir títu]os. Todo queda de nfvel de tão nefastas
mera elucubração mental, e que um processo de educação de um conSeqüênCias .... Em razão disso;
o
avanço
da cl ênci a póde povo transformou-se, nos últi- objetivando. um preparo inte-.
comprovar. _Eles se enquadravam mos tempos, rium prOcesso de 1 ~ctua 1 e , funciona 1 do _ pov_onaquela figura que eu citava preparac;ãó_ 'do edl;lcéindo para adequado as nece_ss idades- ao
anteontem, de FauSto Cardoso - apenas ·titular-se. Percebemos Pais. é imprescind_ível que c
há os grandes homens e as a conseiq"Qêhcfa õisso,. tomando Estâ.do vede a dest.inação_ de
grandes idéias, e as grandes como·exemplo a necessidade que verbas à. aquisiÇão de material
idéias transformam os grandes ""tiveram os grandes j orna i s de didático descartável, forçando
homens nos contemporâneos do nossos _pr i nc 1pais centros de editoras e ou.tras .impressoras
futuro, porque, pela sua gran- redigirem e editarem manuáis a prodUzir o· que será útil por
deza. pelo seu
pensãmento, de redaçaão. Essa foi a for·ma mais tempo- o que também supela sua riqueza, pela sua que essses jornais encontraram priria carência econômica da
cultura, eles estão muito além "para ·supri r as def 1 ciências de maioria do.s alunos. Com amesdo seu tempo.- -conhec1 mentes ~que ·dever· iam ter ma finalidade, só deveriam ser
sido adqUiridos -e- guardados, adotados livrps que não apredesde o ginásio, pelos profis- sentassem espaços a serem preSr.___ Presidente,
1 ançando um
partes
para
olhar histórico aos povos hoje sionais que trabalham lá. Será enchidos. nem
Isto, além de que os
desenvolvidos, nós nos depara- que as esco1as não. apreSentam recorte.
mos com o valor extremo que t_ais conhecimentos a esses fu- livros_ têm de ter a durabilisempre foi dado_ ao 1 _i vro, como ·:ruros prof i ssi ona í s? Natural-- dade ~fnima de t~ês anos e ne~
uma coletãnea de conhecimento. mente ·elas o fizeram. Contudo, 1 es tem de ser observadas· toesses
profissionais das as espec_i fi cações técrl i cas
L
por ter sido encarado como-- quaiTdo
um tesouro. foi sempre gua;da- eram alunos, eles guardavam o de qualidade do material, condo, ~esgua~d~do 9ontra qual-: saber _até à prova. Depois, di_çóes de apresentação e acaquer 1mproper1o. Ja na criança descar_~avam-se· do-s·- 1 i vros e, bamento d~_terminaOas pela FAE
desenvolve-se todo um carinho conseqUentemente, da continui- (FundaÇão de -·Assfsténcja ao
Estudante).
,especial pelo_livro, que vem dade do ·saber·.
abrir seus horizontes de vida.
Sr. Presidente, Srs .. Senado- res, .sat?em9s :·qüe· o-~üe -p;.:op~
éla o guarda com todo cuidado.
para que outros também venham res, já fOi colocada aqui a mos e a1nda oem ·pouco em rel_aa beber daquela fonte.
Nes-sas visão reàlista de _-que a edUca- ção ao_gue tem de ser feitõ,
sociedades, sabe-se que o li- ção é o maior dos investimen- em razao da formã-défic1ente ·
vro é uma fotografia de tem- tos que um pais possa fazer. É ém que se aprésenta~a·êdUcaqão
pos.
de
pessoas.
de por ela que chegaremos ao ní- em nos-so País.
i
sócjo-econômico, ·
e
acontecimentos~- Sabe-se
oye vel
uma biblioteca é tão ou ma1s _,_Sani~~rio també~, ·_-gue tanto São pequenos passoS, sabé"mO~s,
rica que um rio com pepitas-de buscamos. T6dav1a,- e riecessá- mas sabemos também que o 1onpo
r _ i o_ que tenhamos cansei ênc; a caminho está constituído ae
ouro.
-cõnstante de que· -este é um i n- pequériO:!? passos.
- - ·
'
Devemo_s __ ponderar, Sr. Pres i- vestimento
feito-_ a
_longo
dente, que um escritor geral- prazo. Não colheremos oS-fru- sr. Pr-esidente. _-Confesso-~e
mente leva de dois a seis anos tos desse investi menta sob o profundamente gratiftcado· por
pesquisando, anal1sando, es- mesmo mandato governamental em ter "t-ra:;; 1 2o ~ste tema, que, na
crevendo um livro. Trataríamos que foi feito e, muito prova~ sua
essenc1 a,
era
mais .
não os colheremos singelo: . era combater __ o bQro
o livro assim como tratamos o ve-lmente,
de
Uma combate do extermíniO do ltvro·
jornal, que foi produzido no sequer no per í ode
espaço crono-ló~ico máximo de geração. Cabe a· nós, por nosso descartável , em nome da cu l'tU- ·
·
um dia? Ceder1amos ao que nos povo, preparar o Pafs para r a na c i o na 1 .
.

.
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que tinha a dizer, Sr.

Pres i dente.

(Mui to bem! )

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) --Concedo a palavra ao
nobre Senador Lei te Chaves.

O SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR.

Pronuncia
o
seguinte
discurso. )
__ Sr.
p·res i dente
Srs. Senadores, ·quero apenas
dar conhecimento à Casa de que
o PMN- Partido da Mob11tzação
Nacional. Pa-tido ao qual pertença, foi definitivamente registrado no Tribunal Superior
E.lei toral, e os seus estatutos
foram
publicados
no 01ãrio
Oficial do dia 28 de novembro
de 1990.

É

um partido de boa origem.
Teve como seu fundador o Dr.
Celso Brant, homem de profundos sentimentos nacionalistas,
muito
honrado,
de
grande
cultura. Por esse partido ele
foi candidato à Presidência da
RepQbl~ca. Não almejava aPresidencla, mas, sim, a uma longa pregação fi1osõfica acerca
do partido.
.
Ha uma semelhança muito grande entre os partidos e os
rios.
Digamos,
há uma semelhança de origem.
Os
rios
guardam a cor e 0 cheiro das
fontes de onde promana Assim
também são os partidos: se têm
boa origem, tendem a
ser sér-ios e respeitáve1s, se não o
têm, logo se estlolam,
já
se·
corrompem pelo influxo do própr i o _instante que 1 hes deu
inspiração.
Nas últimas eleições, o pPart i do e 1egeu um senador e um
deputado federal - um sênador
por Roraima e um deputadO -federal
por Sergipe.
MaS ele
haverá de ser um expressivo
partido a partir das eleições
municipais próximas.
Muitos
candidatos novos,
qualificados. se recusarão a
disputar
eleições por antigas estruturas. estruturas ideologicamente ~svaziadas, estruturas que
surgtram no regime passado e
que hoje não são outra coisa
senão
um
aglómeraao -- de
pessoas.

fat_os que d_eterminam a aprox:i-

mação

entre se.l,JS

f ntegrantes.

De forma que. fazendo o registro
do
Partidq,
quero
transcrever apenaS o seu Pro..:.
grama, na parte _doutrinária,
assim r_edigido:

o subdesenvolvimento econOmico não é um problema econômico, mas político.
Para

deixar de ser s'ubdesen-

volvido, o Brasil tem de realizar uma ampla mobilização

nacional._

criará

Essa

autênticos

mobilização

líderes.

promoverá a conquista da sobe-

raryia

e

tornará

Pa1s re.so1ver,

possível ao

ao mesmo tempo,

todos os seus problemas. Mobilizado, o Brasil acabará com o

analfabetismo,
enfrentará resolutamente a questão da saú-

de, aumentará enormemente a
sua proQução agrícola industrial, fará a reforma agrária,

criará um poderoso mercado interno, ampliará o comércio com

o resto do mundo, implementará
Gl p-olítica do _salário máximo,
t
'
~
dor·nara po~SlVel a construçao
e
moradla
para todos,
e
viabilizará o aparecimento, no
Brasil,
da primeira experiênc ia de democracia. plena e de
socialismO da riqueza.
Toda_ exper1énc1a de democracia, até hoJe V1Vida pela humanidade, -favoreceu as minor i as que S_e mo_b_i 1 i zaram para a
defesa dos seus _interesses e
privilégios.
Vamos construir: a primeira
democracia de ma i Or i a, faZendo
com que esta-se mobilize na
defesa de urri pr-ojeto Po1 ítico
mais fraterno·e generosO, que
atenda à coletiv1dade e não
mats
aos
pequenos
grupos
exclus_tvistas.

Um partido com essas características não pode deixar de
incluir no seu ideário o plur i parti dp.r 1 smo, que torna possfvel
a união dos ideologicame-nte afins, e a 1 ntranS i Qente
defesa dos sagrados direitos
da pessoa humana,
entre oS
Então; ~ ~artir das eleições quais O- de-escolher 1 ivremente
próximas, o PMN haverá de en- a forma_de governo e o ·regime
que
pretende
contrar e sensibi 1 izar pesso--- po11tlco____ em
as. sobretudo jovens,
para a viver.
iniciação polttica,
será um
Todos os ·partidos políticos
Partido que surQirá com apoio
na base executiva municipal. E que a human1 da de conheceu · até
não tenho_dúvida de que ele se aqui_ foram partidos de-minoria
aparelhará para ser um desses e imobiliStas, pois o seu obnovos organismos a ter expres- j et i vo sempre foi o de garansão nas futuras eleições na- tir que a- minoria mobilizada
cionais, influenciando também explorasse a maioria imobilizada.
no futuro do País.
Ninguém
acredita mais nos
Partidos antigos desgastados
pela
incoerência. A sua força
de coesão jé não existe; a repulsão é muito maior do que os

Por ser um partido de mobilização e, portanto, criador de
ideias e _de riq~ezas. o Partido da Mobilização Naciorial
e,
também,
o_ pr:imeiro partido do
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Terceiro Mundo deseja, através
do Parlamento
do
Terceiro
_aqui
marginalizadas para a criação
de um futuro em que todos .os
homens_ tenham_uma vidà di~na,
num lnundõ_de·paz. aóUndãnc1a e
amor."

MUndO uni r as nações até

Sr.
Presidente,
ele prega,
entre outras coisas, a abertura do comérci Q_. a _.. todos_ os
países. Nã-õ se_poderia adrriitir
que o País se fechasse ao Co-.._
mércio do mundo. 0° mundo hoje
é pequeno demais, é _um_ ..sistemade vasos comunicantes. _O _país
ql:fe . - êe
i so 1a . se perde VlaJara e navegara contra os
seus interesses.
Durante algum tempo, o País
protegeu-se internamente;
hoje,
o _senti Cio é de abertura.
Seria um- crínle se- contjnuásse:mos a fechar o País para proteger uma indústria comprometida. uma ;ndUstria que, desde
a sua origem, visou não à melhoria do produto e à satisfação do ~pnsumidor, mas ao
lucro obtido de duas formas:
pela elevação do preço e pelO
aviltamento do produto. OBrasil terá de se abrir ao àmplorelacionamento mundiaJ. E lembrar a
tese nacional is_ta de
que temos de participar efetiva-mente do comércio i nternã-ci ena 1.
do progresso mundi aJ_.
porque. _do contrário.
cont inuaremos a ser uma nação primitiva, quando não é esta a
nossa vocação.
O Pais -a 1 canç_ou,
em certas
partes. grãnde _desenVo1vjmento,
e esses fatores terão· de
se ajustar e competi r
com os
demais do mundo civilizado.
Como já disse. e não é exagero,
se olhar_m_os para fora de
nossas fronteiras,
observaremos que outros países dão melhor exemplo a s-er seguido.
Então, O--Parti do da Mobi 1 i zação Nacional funda-se no _seguinte princípio:
toda vez
que um povo se conscientiza de
s.eus
problemas,
basta
moo i 1 i zar-se pa-ra rãsol vê- 1 os ..
A mobi 1 ização social c--leva,
conscientemente, a solucioná-los. A mobilização em si é pur1ficadora, até mesmo as águas
nao estagnam quando se movimenta; se param, ficam estagnadas,
Os partidos nacionais estão
estagnados- estagnados,
porque muitos deles já_cumpriram
suas metas, comb o PMD8 a que
pertenci.
Ele.
já não tem
obj et i vos:
cumpr 1 u to_dos os
grandes objetivos a _que se
propôs, como a reformulação, a
luta
pela
redemocratização
nacional. Isso o partido obteve,
mas não se tomoú de novas
idéias hoje, é uma estrutura
vencida. cOmo os demais partidos surgiu numa_ quad_ra da vi da
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que _o ___ g_ovo faz.

ser
in~egrante do PMN, poroue
me -fi 1 i e i . desde
a fundacão,
ao _ MpB e. depois, ao PMDB; apousar num período hist·õrico"~ Cori1panfféi-··a lat"tere o trârni te
repulsivo,
ditatorial
antigo d-õ registr-o ~do PMN, inclüslve
que consegue florecer q~anQo o entendendo-me com_o Relator do
terreno em que se instala, em f€ito,
o
emihe~te
Ministro
que deita suas raízes, já não Hugo Gueiros, do Tribunal Sucorresponde às suas necessida- perior Eleitorai, aei _ciência
des de crescim~nto.
a um_ dos-·rn~t.~eg_r_antes __ do- PMN.
nesta ~Casa,· Que aqui tomará
O Sr. Mauro Benevides - Per- posse no dia_ 1_.2: de_ _____f_t;verei_ro_,
mite-me v. ExA um aparte, no- o Senador Hé 1 i o~_C_a_'l)Pos, -c-de Robre Senador Leite Chaves?_
ra fma, dessa--deci sao da Suprema Corte
e1e1toral
daquela
O SR. LEITE CHAVES - Com todo Corte especializada.- Diria a
Exb
que
o que me 1 evou: a
o prazer, conce_do um aparte ao V.
futuro Presidente_ Qesta Casa, esse acompanhamento foi ter
de que uma nova_ forç.a
um dos homens
m_a is
dignos e ciência
política despontava no cenár1o
sábios que conhecemos.
partidário ~bras i 1e1 ro.
Faço
o Sr. Mauro Benevides- v. votos que o PMN, contando com
Ex~ suste o
seu .prognóstico, a co 1 aboração de V. Ex li,- possa
porque
o
futuro
a
Deus ampliar suas hostes no Pais
inteiro.
V-.~=- Exll. _não estará,
pertence!
lemen·t:avelmente, a partir- de
O SR. LEITE CHAVES - Tenho 1.11. de fevereiro, nesta Casa,
certeza de que, sob o comando mas çertamente os ideais e o
de V. Ex 4 ,-esta Casa haverá de programa do PMN serão aqui de·
viver grandes momentos- cul- fend _i_ dos pe 1 o- Senador Hé 1 i o
to,
digno, h~bil, politizado, Campos, que, como_ Deputado Fesábio, tolerante, mas enérgico deral, teve magnifico desempenos
instantes difíceis. Esta nho na outra Casa do Congresso
pontificando
como
Casa a 1 cançará - ou vO 1t3r.ã 8 Nacional,
alcançar
os padrões de oue uma das--figuras· mais intrinseintejá desfrutou e que perdeu, Com camente vinculadas aos
maiores
do
povo
algumas
exceções. em razão de resses
precárias Mesas,
constituíoas brasileiro.
por_ concessões
que
fizemos,
O SR. LEITE CHAVES - Agradeço
conces-sões não à inteligência,
formas concessões pessoais, sem a V. Ex~. e o partjdo se
ta_l_ece·--com- esse aparte. Eu não_
maiores grandezas.
v.
Ex~
?enador
será,
para
nossa honra,
o t-ejn-no- Ol,.nílda de_ qu~ o
Helio
Campos,
que
grande Presidente desta Casa.
substftui ri(_ neSta casa_
_.- haverá
propugnar,
inicialmente,
O Sr. Mauro Benevides - Nobre de
Gorigresso
Senador Leite Chaves, antes de pela valor1zação do
e
do
Senado.
E
não
tenho dúvimais nada, o meu agradecimento
diS-SO·.
p~r essa exa~erada
manifesta- dàs de· Que.- em
çao de V. Ex
el'e
haverá
de sufr_agar, para
honra da Casa, o -nome de v.
O SR. LEITE CHAVES - Exagera~ Ex;& Será, creio, __ _Q_ prim€ira·
da não! Os
qué
conhecem V. compram i S~?có do par:-t 1 do._
Ex.à
haverão d_e ver que foi um
s-r-: Presidente, ·o_P~N, será um
retrato fiel.
partido fd8ol6gicd e também de
O
Sr.
Mauro
Benev ides massas. Os partidos, às vezes,
- ... ditada
certamente
pela são somente id~ológicos ou so-_
magnanimidade dos seus senti- mente de masSa; às vezes, não
como.mentos e da
fraternidade que sã_o- uma- coisa ·nem- ãufi---a,
sempre nos vinculou aqui desde a··-_são a ,_grande mai·oria dos.
Não ~se·
1975, quando,
juntos.
chega- nossos partidos ho~e.
mos, imbuídos daqu~le propósi- pense que os part.1dos também,
serão
to firme e inarredáve1 de
lu- já_nessa próxima- fase:
ém raZão dos seustar
em
favor
da norm_c:~lidade expreSSivOs
pf-oi;}râmãs·-;
-·segor~m-e-nte·,
não
o
política
e
instituci_pr;12!11
dO
Nessas_ prQxima_s eleiPafs,
a que finalmente chega- serao.
mos com a promulgação da Carta ções municipais, nesses próxide 5
de
outubro de 1988, da mos embates, o que vão surgir
fortes;
qual v. Ex~. eu
e
os demais serão personalidades
membros desta Casa fomos real- serão per-sonal idpdes_que have-.
mente
elaboradores
· e rã o de acr f so l_ar de·termi nados
e em ra~ão disso",signatários.~
Mas.
em relação pensamentos
ao PMN, eu diria a V. ExA que, farta 1ecê_r parte das_- agremi aquando um partido obtém o re- ções que eles integrarem aqui,
gistro,
depois de preencher a que eles pertencerem. Mas eu
todas
as exigências da Lei E- prevej'ó pãra esta Casa a neleitoral, esse fato _terá ne- cessfdade de sê. fõf"'talecerem
cessariamente que ser s~udado os partidos· a partir do Con.senão vamos
com euforia
cívica,
pol--que gfãSso _Na c-i o na 1 ,
di ficulc;iades_. Eu
será, certamente, mais um ins- ter _grandes
trumento de luta_ pelo_ aprimo- já díS$e, ne -·cof1l1 ssão de cons:tituição
e
Just1ça e Ciçi.~da
ramento democrático
cto Pais.
Diria a v. Ex"- que, mesmo ·sem nia, ser necessário que o Con-

questão de esquecer. Então, as
suas origens continuam a re~

me

razao

c

Sábado 1

gresso cr1_e
comissões _e_ que
elaS possam, em nome do P"rõ-prio
Congresso,_ r_e_solVEH: assuntos como ·a apreciação,
de
Torma terminQtiva·, ·das medidas
provisóriâs. o Pres-idente da"
República,
hoje, pqr determina·ção·constitucional,
tem em
mãos _as
medidas prov-is-órias,
qLfe ·são fristruriient-os__ et_r_ca:z:es-.
A_ ·vontade do Pres i def,-te l1oj e ~
1 e i . Isso em ra:tãõ :-das me-di das
provisóriaS.
Ali áS,
no Pais;
ninguém 'f"iunca teve -t:an1;o poder·
quanto ·as Presi-dent~s da ~~P~~
b_~ iça_a partir ,da medida
provlsorla,
qué-__ e um instrumento..
crfádo- p91a_Cofutitúírüe.__.. }ta:-·_
vendo - um presidente_ fõl:'te -e_·
determinado. sens fvel:
da9e~ _as
~e~id~s p~oyi~órias
sa 1 rao em _profus_ao. o Congresso,
por
mais que Queira, não
terá c_ond-í-ções de .aRre.ci ar essas medidas provisó'r-las e· vaificar em s·ituação de perplexidad~.
e __as _press5es __ populare_s
serao ma 1 ores a i nda -con:tra -o
c-õngrerssó".-- Então-._~ é precisO
que· __ seJa
feita- a.Tguma
cói sa
nesse sent i_do.
-

ã---r·ea-, ; -

O segundo ponto é qu~ nenhuma
résponsab i 1 idade eKi s te se nãQ _
houver· ·setor- socfã.l Pàlpãveil
que cobre_ essas
responsabilidades. __ -~jí.o "é possfveJ mais ·se
cont.i.nUe,-- aqui, -a_ ter
deputa-áos de res·p·ansabili_dade diluída; o :deputado não __ é de u_m_muni cfp_i o_,.
.fna.'S~-- Oe- __ um
-~s-ta.do_
to_çjo ·~·~E porque -e de Lim___ e_stadóto_do,
nenhum ele~1 tOr ·cáb_ra as
-~üas, respç-rt$2tbi ~ i9oaJ;IeS._ Então,
e necessar 1 o 1 ntroo.uzamos noPaís, como fOi do espí-rita· da
Cons_tituinte, o pÇ3.rli;imentarism9. ~ão ~â:j~tãi~ cÇmóic;ões parà
que um Pa 1 s de_stas d1 mensões.
com amplos se to rãs dãsenv01v_i _- __
dos-;
e_ .~out:ro~ não-, ·continue_ a·
se:r g_oVErf-nado por- pessêi_as,
yentUa 1 _; dades
temperamentais.
E c6nvéhiente se faça j_sso.
e;_-_
o
vo-to ~.ist.r:-l.t.al .. pª~a- qu_e .-o
deputado-esteJa preso ~ uma
região,
seja 'fiscaljzadO peloseu
_p_pvo:_;_pelos
seus
e1·eitores~· Porqu-e·. se isSO nãõ
ocorr~r, _teremOs- u'M'":" _con~ressO
C?çja
ve~
mais -di_luicio ... E que
se estabeleça a·-·recª_ll, _como:
eXiSte em-- 'todo paÍS O!:'Ide háparlamentarismo, ou na maioria
deles. Se um deputado_ou senador_não Corr~spond€ à exQettativa _do
,povo,
podef'á ser
cãSS~do.
E
_o__-___ que
se
chama recall, quer
dizer,
a
desclass_i~icação.__ Çom_ isso, se
e~tab~l_e-cet:"á a re~ponsabi 1 ida-·
de
ao
Congresso
. e..
ao
Congf~s~o.
.
_Porque,
no
contrar1o, ele continua _a ser
um- Pqder,_e o povo_ elege Centenas de deputaOoS e um-grande
número de·senaQQt-es; esperando
que a Casa realmêrite tenha poder
e se mude alguma coisa, e
na_ rea 1_ idade não se mudará
nada. -~ão é pOrque os senadO.:._
re~:s
não
sejain qúal fficadQs,
mãS porque nós SomOs Vôhtades
dilufdas;·somos, aqui, um·-so-:..

--e---
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bre setenta

fração; os

e cinco. som.gs uma

deputados

sao

um

sobre quatrocentos e noventa e

quatro,

~ãO

uma

fração

ainda

menor.
E preciso, então, que
•haja comissões representativas

do conjunto do Congresso, para
que, em nome do Congresso,
possam

resolver

matérias ur-

gentes sem que seja necessári~

a
vinda
da
matéri?
ao
p-lenário. É o que j.; existe em
a 1 gumas

comissões

de poder _t_erminativo

detentçwas

rat1one

materiae: há matérias que, deliberadas pela comissão,
já
vão para a outra. Casa _do__ Con_-:
gresso,
não precisam vir a

plenário, porque essas longas
esperas diluem responsabilida-_
de, diminuem a expressão desta
Casa.

O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa-) ....: S_obr.f'! a m~?sa, projeto
que será
lido pelo Sr.
1~
secreta r-r o.
É- lido o seguinte
PRO~ETO

DE RESOLUÇÃO
NO 66, DE 1990

Dispõe sobre limites glo-

bais e condições para as
de_ créditos inte-rnas e externas dos estadoS, dO Distrito Federal,
dos municípios e de suas
respectivas
autarquias e
estabelece limites e condições para a concessão de

pperações

garantias.
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II
o
dispêndio anual
pri ncí-pal
e
acessórios de todas as
·op-erações, riâo poderá ül trapassar a margem de poupança
rea 1.

mãxi mo, comp-r·eendendo

§ 1 A -Entende-se por margerri de
poupança rea 1, pa_ra _ClS efeitos
desta resolução,
ó Valor_ da
receita liquidá real
(receita
rea 1 i zada nos doze___ meSes anteriores ao mês
imediatamente
anterior ao qUe se estiver apurando, excluídas as receitas
provenientes de operações ae
crédito e de alienação de bens
ocorridas nos referidos doze
meses) deduzidas as despesas
correntes empenhadas.

§ 2.(1; _Os vãlores utilizados
para cálculo da receita líquireal
e
da margem de
Art. 1.(1; Subordinam--se às nor-- da
mas fixadas nesta·- Resolução as poupança re_a 1 serão _corrigi:mês a mêS, pelo Bónus do
operações de crédito _interno e dos,
ou por
externo-realizadas pelos esta- Tesouro Nac_i ona 1 -STN
índice · que
vier a
dos,
pelo Distrito Federal, outro
pelos munic-lpios e
por suas substituí-l.o. adotando-~e como
base
o
último
dia
de
cada
mes.
respectivas autarquias.

O Senado'-- Federa 1 ·reso-1 v e:

Então, Sr. Presidente, fazenpartido, tenho ce_rteza de que ele
seré um conduto para as novas
asp·i rações nacionais. QUantos
jovens qualificados que pleitearam disputar a yerear.ça, as
prefeituras. não dispuseram de
tal
conduto? Muitos
não vão
querer se comprometer com velhas e comprometidas estruturas, na ma1oria person_ifi_ca_das.
do o registro deste novo

Parágrafo único.
Para os e-fe-itos
desta
reso 1 uçáo,
compreende-se como operação de
crêd t to
toda
e
qua 1 quer
obrigação decorrente de financiamentos ou emprést1mos meA co1sa pior do mundo, num diante a celebração de contrapafs democrático,
é
alguém tos.
emissão e
aceite
de
pertencer a partidos que per- ti tu 1 os,
ou
-concessão
de
tençam a
alguém.
Aliás,
em quaisquer garanti as que· repr-epa f ses
democráticos
não há sentem compromissos assumidos
isso, mas em países ainda a- em um exercício para pagamento
trasados existem partidos que no próprio -o_u _em _exercício
têm proprietários. O nossp' é subseqUente. com-credores sium partido democrático. Diver- tuados . no Pais e no exterior.
sos senadores. nesta Casa, estão,
inclusive,
sem partido,
Art.
2~ As operações de créporque não se identificaram dito
r_ea 1 i zadas
em
um
mais com aqueles a que perten- exercíciO não poderão exeder o
ciam e nãO surgiram novos para montante das despesas ae capique lhes servissem cte -~stímulo tal,
ressalvadas as autorizaà caminhada política.
das mediante créditos suplementares ou especiais com fiO PMN é essa alternativa; na1id9de precisa,
aprovadas
terá esse _condão de_ abrigar os pelo Poder Legislativo,
por
homens dignos,
decente_s. que maioria absoluta, observado o
amem o País e tenham responsa- disposto no art. 37 do Ato das
bilidades,
mesmo porque ele Disposições
Constit~cionais
tem a preocupação de fazer com Transitarias e o previsto nesque
esse
estatuto
seja ta reso1ução.
cumprido.
Art.
3li;_As operãÇões de créEra o que tinha a dizer, nes- dito internas e
externas de
ta manhã,
Sr.
Pres 1 dente. natureza
financeira dos esta(Mui to bem!}
dos, do Distrito Federal,
dos
municípios e de suas respectivas autarquias,
bem como a
de_quaisquer garanCOMPARECEM
MAIS
os SRS. concessão
tias. _9bservarão os seguintes
SENADORES'
limites:
Aluízio Bezerra
Almir GaI
o· montante
global das
briel -- O:;(íel Carríeiro- Mojum
sés Abrão
Edison Lobão- operãÇ:ões reál-iZ8Ca-s em
exercf
c
i
o--?"fTnancefro-não
João Lobo ---Chagas R o dr 1 gues poderá
ultrapassar
o
valor
-dos
Ma reandes Gade Lha - Humberto.
Lucena - Ney Maranhão
-uoão dispêndioS com amorti~ações da
fundada
vencida
e
Nascimento
.Jutahy Magalhães dívida
n·o ano, devidamente
- Ruy Bacelar - Gerson Camata vencível
atua11zada,
oú
20%
(vinte
por
- .Joao Calmon- Severo Gomes Meira Filho- ,Mareio Lacerda- cento) da receita liquida real
Leite Chaves -Alberto Hoff- (conforme dêfihida no § 1~. do
mann ~José Paulo Bisol - José inciso II deste artlgo) - o
que for maior;
·"
Fogaça.
I

I

§ 3~ Não serão computados, no
limite definido no 1nc1so II
do caput deste
_artigo,
os
di spênd i os _ com as oPerações
garantidas--pelos estados, pelo
Distrito Federal e pelos municípios, contratadas
até
15-12~
89.
..
.
•'
.
§
4sr Quando O t"omador das operações de crédito a que _se
refere _ o~ parágrafo anter1or
atrasar, por mais de trinta
dias,
o pagamento do serviÇo
da dívida excluída nos
termos
do paráQrafO anteri-or, ser~ _o
respe-ctivo v a 1 o r: -com os acrésC·fmos
· _ correspondentes,
cc:i"ml:h.itac:fo pa·ra efei "f"o da apuração do 1_ i mi te - d_ef_ i_ n f do _no
inciso
II - -do Cã-pUt dé-ste
art i"go.
---

§ 5!1; Os estados-. o Distrj:to
Federal
e
os
municípios
poderão pleitear ao Senado Federa 1 que _as garanti as por
e-1 es
prestaoa-s--não" sejam com-:
putadas para- efeito dos
1 imites fixados neste -ã_rt f go desde que Comprovem tjiJé:
I

I
a operação de crédito__ é
destinada a financiar projetas
de
investimento ou à rolagem
da dívida; e,

II
- o ente garantido possua
capacidade de honrar os compromissos assumidos.

I
documentação _ hábi 1 à
comprovação da capacidade de
pagamento da entidade garantida;
I I - lei específica que autorizou a concessão da garantia
não computada nos 1 imites desta resolução; e.
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III
comprovação da inclusão
do projeto no orç_amento de investimentos das empresas sob o

a) pr_ova d_e cumpri mente do
diSposto nos artigos 2~. 3~ e
12 dest-a resolução;·

do

b) an<5"fi se
dos · custos
e
benefícios económicos é so-ciais do projeto a ser financiado pela ·operação de_ crédito:

seu

central~.

Plano

bem_como na_

Lei

Plur_ianual e ria Lei

de Diretrizes Orçamentárias.
4~

Art.

A

celebração

de

operação de créct1to, 1nc1us1ve
a concessão de qualquer garantia, pelos estados, pelo Distrito Federal,
pelos municí-

c) análise financeira da operação;

pios ou por suas respectivas
d) aná 1 i se
autarquias, somente poderá ser nativas de
efetuada:
projeto;

das fontes a 1_ terf1nanciamerit_o do

a) se
a entidade mutuária
e) data do início do programa
e/ou a entidade garantidora ou _do projeto de
informação
comprovarem estar em dia com sobre se o mesmo está incluldo

suas responsabilidades
ao

Tesouro

junto:

na lei orçamentária anual;

Nacional

f) informações
sobre o atendí_mento dO disposto no inciso
cial)
II-I
do
art. ___ 167
da
Constituição e dos demais liao InStituto Nacional de mites fixados nesta resolução
Seguro .Social (INSS)
no que couber;

(inclusive PIS/Pasep e

ao

Fundo

de

Finso-

Garanti a do

Tempo de Serviço (FGTS)"

--às Instituições Financeiras
Oficiais Federai~_;

g) informações
sobre
nanças do tomaOor e do
tidor, destacando:

()-monta-nte
e -externa,

-da

as f i garan-

dívida 1hterna

b) apôs a manifestação prévia
do Banco Central do Brasil,
2} cronograma de dispêndios
relativamente ao cumprimentO com a dívida total. interna e
do di spost.o nos art i g_os _2.!2. e externa,
3~ desta resolução; e;

c) com autorização legislativa especifica para a operação;

~à)

cronograma

de dispêndios

com a operação a ser autorizada,

apôs a aut-orização dq Se4)
comprovação da capacidade
nado Federa_l , n;;!.S h i eóteses - de__ pagamento da operação,
previstas nesta resoluçao.
5) débitOs vencidos e nã-o pa§ 1~ os estados. Distrito Fe- gos.
deral, municipios e respectivas autarquias, poderão plei6)
1 nformaÇões
sobre
as
tear do Senado FeOeral excep- dotações o_r_çementári as rel at 1cionalidade relativa ao dis- vas ao_ projeto:
pos~o nas alíneas a ·e ~~ .Qeste
art1go desde que tenham plano
h) comprOvaÇão .de.-que o prode PaQamento ou rolagem de jeto está inclujdo na Lei do
seus debi tos para com .as ent i- Plano Plurianual e na Lei de
dades mencionadas.
·
Di_retri_zes Orçamentárias qu;:;n-do for _o c;ÇJ.so:
-§
2~ Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior, sei) lei __ especifica autof..fiatirão encaminhados ao Senado Fe_- ·va da operação:·
deral devidamente instruídos e
acompanhados de toda a docuj) parecere~ _ pre i 1minares da
mentação exig,da
por
esta Procuradoria da Fazenda Nacioresolução.
na 1 , _ e _do Departamento do Tesouro NaCional, na hipótese de
Art.
5.11
A rea 1 1zação de garantia pela União; e
operações externas de natureza
1) outras informações que hafinanceira pelos estados, pelo
Distrito
F~deral,
~
pelos bi 1 i tem o Senado. Federal a ..comunicípio e por suas respecti~ nhecer perfeitamente a ôperavas autarqulas, bem como a ção de crédito.
concessão
de garantias por
Art. 5.11 os e~tados, o Distriparte daquelas entidades em
operações da espécie, depende, tO Federal, os municípios e
respectivas autarquias
ainda. de prévia e expressa suas
autorização do Senado ·Fedéral. poderão pleitear que os limites fixados no ar_tigo 3S<. desta
Parágrafo único. Os pedidos resolução sejam temporariamende autorização para a realiza- te elevados, a fim de realização das operações a que se re- rem operações de crédito espefere este art1go serão encami- cificamente vinculadas a emnhados ao Senado Federal ins- preendimentos financeiramente
v-íáve~s
e compatfveis com os_
truidos com:
d)

Sábado 1 ~

objetivos e planos _na~ionais
d_e
de::;envolvimento, ou a1nda,
ef!1 casos de exc.epcionaJ_.riecesSldade, apresentada, em qualquer
hipótese.
cabal·
f~ndamentação.

§
1_g_ A -elevação de que trata
este artigo não poderá ser .su-perior a 20% (vint,e por cento)
dos valores inicialmente atribuídos, ~m função das djsJS-osições contidas no ·artigo 3~
desta reso-lução, aos limites
qUe se pretende elevar.

§

2"

deverão
Senado
com:

Os pedidos da espécie
ser examinados gelo
Federal,
inst_ruídos

I
- lei autorizativa específica para a operação pretendida;

II
caracter i St i casd8
operação: prazo, taxa de j u-ros,
encargos, cronograma financeiro;
I I I - informações sobr_e 8 situação finaJlcEtira d_p requeren-

te e

r v - - man.i festação do _ eanco
Centra 1 do Brasil quanto ao
impacto da operação pleiteada
em relação à política enconômica .desenvolvida _pelo Poder
Executivo
à
época_
da
so11citação.
V - informações e documentos
previstos nos artjgos 4~ e s~.
d~sta _reso 1 ução.
-

Art. 7s.. Os limites fixados no
ar:t i go -·"3.11 desta reso 1 ução não
se
ap 1 i Cam _ãs -operações de
crédito por antecipação da receita orçamentária. nos termos
da lei.
·
§ 1.11 O montante das operaçÕ~s
por antecipação da
reCeita
orçamentárià não poderá U1trãpassar vinte e cinco por cent-o
da receita 1 fquida estimada
par a o_ exerci c i o finan-ceiro
que estjver ··em curso, inclusive computada a receita líquida
estima da para a aber-tura de
çrédi tos supl_ementares aprovados até- a data da realização
da operação.
§ 2.11 Q'dispêndio mensal. compreendendo principal e acessórl os, não poderá uJ trapassaf'sete. por_ cento da receita 1 í_quida es-timada-para O exerci.:.·
cio financeiro que es~iver em
curso,
inclusive compUtada a
receita líquida est·im?d_ª __ para
a abertura de crédito Sup1_ementar~s aprovados até a_
dataóa r!é:é. 1 i zaçáo .da operação ..
§ 3.~<- A Co·nfratação das operações _de _que trata este ar--ti GIO
está condicionada à disposiçao
contida na alínea a do artigo 4.11 desta resol.uÇão ·e deverá
se~ precedida da
mahifestação

Sábado I
previa
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do

Banco

Central

do

Bras i 1 quente- aO seu enquadra~

menta nos. limites estabeleciprecedentes.
dOS· no § 1~ e 2~
§
4.Q. Entende-se cOmo rece""íta
líquida estimada, para os e-

feitos das operações previstas

neste artiQO, a receita

to_tal

prevista para o exercício menos as o_eprações_ de _c~éd_i to e
as alienações de bens estima-

§
4-s:t os títulos de que trata
o parágrafo anterior não se
incluem nos limítes previstos
no artigo 3 2 desta . ResolUção.

Art. 9~. Qs estados, o Distrito Federal, os municípios e
suas
::-espect i_vas autarquias
deverão r~emete~ ao Banco , C~n
tral
do Bras i 1 informaçoes
mensais sobre a posição de
seus en_dividamentos, ind1cando
para o conjunto de operação:
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--Art.
12. É vedado aos estadó"$, ao Distrito Federal. aos
·municípios e as su_as re:spectiVas Autarqui a_s assumfr _compromissos diretamerite com forne~
cederes. prestadores de serviços _ou emprêi te i r os de obras,
mediante emissão ou aval de
promiSsórias, aceite de duplicatas ou
outras
operações
similares.

I
o
f 1 utuante

brigatoriamente liquidadas até
trinta dias após o encerramento do exercício em que forem
contratadas excetuadas aquelas
contratadas no último ano de

Art. 1:3. As reso1uções do Senado Federal
autorizativas,
para efeito desta resolução,
incluirão. ao menos, as seguintes informações:

II - cronogramas de reembolso
(principal + encargos) das referidas dívidas, inclusive aq_ue 1 as venci das e .não pagas;

~1!1

cutivo, que deverão ser liquidadas no próprio exercício.

.síntese
orçamentária;

das para o referid-o exercício.
§

5.Q. As operações de que tra-

ta este artigo--deverão

se

o-

mandato do Chefe do _Poder "Exe--

.Art.

s.2. os -títulos da dívida

pública dos estados, do Dis~
trito Fede-ral e dos municfpios
somente poderão ser lançados,
oferecidos publicamente ou ter
iniciada a sua colocação no
mercado,
com rendi mente préfixados ou pós-fixados, depois
de
previamente
autorizados
pelo Senado Federal,
§
1-s:t os pedi_dc:is da esPécie
deverão ser examinados pelo
Senado Federal, Com _informações sobre:

a) quantidade de títulos da
espécie já em1 ti dos_ e p~rfor
mance dos mesmos junto ao mercado secundá r i o,
b) perfil do end_ividamento de.
ent_i dade emissora após a efetivação da emissão de títulos
pretendida,
c) política
de endividamEmt6
mobiliário praticada pelo Go, ver no Fe_dera l à época da so 1 i c i tação___ de autor::__i zaçã·o para z
emissão pretendida.

d) política monetária actoteda
pel-o Banco··centr:-"al do Bras i 1
por dete~minação da área econômi ca do .Governo Federa 1; e

posição do Banco ·central
do Bras i 1 quanto _à realização
da emissão pretendida.
e)

§
2~ Os títulos de que trata
este artigo deverão _guardar
equivalênc1a com os títulos
federa is e seus r_espect i vos
prazos de resgate não poderão
ser inferiores a seis meses
contados da cata de emissão
dos referidos títulos.
§
3;g, Incluem--se -nas dispoSlções deste artigo os títulos a
serem emitidos para ateiTder à
liquidação das precatórias judi._ciais pendentes de pagamento, objeto do art1go 3:3 e seu
parágrafo único do -Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitarias.

montante das dívidas
e consolidadas. i nterna e externa;

III

da

execução

IV
limites e condições
ap1 icáv8fs, valores auto~iza
dos ·
e
v a 1 ores
já
comprometidos.
§
1-s:t 0---B-arico Centr'ã1 _dO Erasi 1 prestar-á inf'ormações mensa_i_s ao Sena_do Federal s,obre a
posição de endi~idamento dos
es-tad-os, do'Distrito Federal,
dos municípios e de suas respeêt i V aS ~a·u_t-arqui as.
22

As entidades a que se
este artigo_ remeterão
ao Senado Fede~âl ~trimestral
mente, cronograma físico e fir"lanceT-ro dos proj e tos fi nanc_i_a_c:!Q.S . :-por_
operação
_de
crédito_. _
Art,
1 O.
S~iocond1 ções
indispensáveis a autor1zação
para a realização das operações de c_rédi_ to de que trata
esta resolução que os estados,
o Distr:ito Federal e os mun_icípTCiS demonstrem:
§

ref~r~

l - exlstência ~de_ lei específica estadual ou municipal,
para a op-eração.
II
estar cumprindo o disposto no art.212 da Constituição Federal;

-estar cumprindo o disno art.
:38
~
s_eu
parágra~o
único do Ato das
Dispo_sições
Constitucionais
T_rans i to r i a_s; e
III

posto

estâF exercendo plenaIV
me~te a competênc1a tr1butár1a
que lhe foi conferida pela
Const_ i tu i ção.
Art.
11--.- -o"s pedl dos extra 1 imites e os demais casos que
exijam de 1 i beração, darão- entrac;la no Prot-ocolo Legislativo
do . Senado Federç;~ L.
P_arágrafo único. No- prazo 'de
10 dias úteis, a contar do re~
cebimento da_ sol_i_ci tação, o
Banco Central do Brasil se
pronUhc1ará sobre a opera~ão
pretendida.

I--- va 1 o r da operação e moeda
que ser:-_~ o rea 1 i zadas;

I I
-_- obj et i v o da operação e
ór<gão executor;
-

r-rr
condições financeiras
básicas da operação; e
IV
Prazo oara o exercíCfo
da autorização.
Art. 14. A inobservância das
disposições da-· presente resolução sujeitará os estados, o
Distrito Federal, os municípios e- suas respectivas autarquias às sanções pertinentes.
cabendo ao -sanco ·central do
Brasil exercer a competente
fiscaliZação. no âmbito dos
mercados financeiros e de capitais, nas f'Ormas previstas
em lef.
·
Art. 15~ Esta reso1u_ção ent'ra
em- vigor na data
de
sua
pub 1 i cação .
Art. 16. Revogam-se as _disposíções em contrárlo.
uust~ficaÇao

presen-te projeto· é fruto do
entendlmento_ __ pi"elimjo_ªr - das
lideranças da -Casa,·relativam~nte ao
. cli sc_i pl i namento das
prerrogativas do Senado Federal, dispostas no Art. 53,
itens V~ VII, VIII_e IX.
-O

No di"a -28 dO--correrite, pela
unanimidade da Casa, foi aprovado_o projeto do Senador Fernando Henrique Cardoso_ que
prorroga a validade da Resolução n~_94/89, até o dia 7 de
dezembro de 19_90' à f"i m de qi,Je
a Casa, atendendo a razões. de
Estado, encontre um texto que
sati sfaç~a os interesses da Federação e dp País.
Em função dessas premissas e
levando em cQnta de que õ Senado Federal não poderá contribuir para um brutal concentração _de .re00a nos estados
mais endividados, resolvi apresent~r
um ·noVo proje~q ~e
resoluçao que· harmoniza os interesses de todos. presevando
ao Senadci Federai a - d_eclsão
final sobre o endividamento
estadual e municipal.
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Por ou"':.'o
lado,
este novo
texto possibilitará uma ampla
negociação a ser _conduzida por

Si gmar i nga Se i xas_
L=eone.l

todas as 1 i deranças da Casa_.

Sala

das

(À
Comissão
Econômfcõs)
O

SR.

Senador
· de

N~y

endereçadas
ao Banco Centçal
do Srasil em datas âe 3 e
17
de ma 1 o
de 1988, _onde_ depOis
de relacionar débitOs pendentes de subsidfár"ia n:q e.x.ter.ior
no
v a 1 o r de_ ce_rca _de _ VS$
187 , 000, on-b·' ( Cehio e"""=o i tenf~l e
Sete· mi 1 h5es de d61 a_res) ,
sol .._i _c i ta_ autor i z~çã_o_ par_;:[ _l.í qu:;daÇão desses~ débHos__ ,_ '_ atra-vé's
da
remeSsa de--diViS_á""S bastã:ii"tes, i ndependenteme]1te _da co_mpensaçãp
cambial,
mediante
venda de ouro,
prescrita
no
Vot.o n.Q.
108/86,
do _Cor'fs_e_l ho
Monetário~ Naci_ona l .

JU 1 ip

Suplentes

Séssões. 30 de no-

vembro de 1990. Maranhão.

Valter Pereira

Lu_í s _Robertp Ponte

Assuntos

Lúc(à Vânia

PRESIDENTE (Pompeu de

Sáoadol

,José Ca"ma"fgo

Sousa) - o projeto 1 i do _será
publicado e remetido à comisEva"1 do -GonÇ:á.1 Ve-ssão competente.
A Presidêpcia convoca s~ssão
Gera ~.QC?. Campos
F~ gura·m tamb~m ent_r_e. os_ dO:cuconjunta solene a
realizar-se
segunda-feira, dia 3 de dezem- --'Tendéf--em--v;st-a a proximidade (nentos r:-ec~bi_Qps a_ Ata da 4:ss.a
bro, às 10 horas e 45 _minutos, do térmi'no da SesSão Leg-isl_a- Reuni ãp do G-onsel h o MO_netár i o
no plenário da Câmara dos De- t i v a, ·a F'l"'es i dênc i a, de acoráo Nactonal, autorizando a rem·esputados, destinada a recepcio- com o dispo·sto ri6 art.
19 da ·sa em c~a.rát..er excepc~on~l, :com
nar o sr. George ·sush, Presi- Reso 1 ução nA 1 , _ de 1989-:CN, base nos votos_ favorave1 s .dos
dente dos
EstadOs
Uni d_os
da ir~ reduzir os prazOs de
tra~
Canse 1 h e i rQ_ s
E 1 mo
de _ Ar_~uj o
América.
mitação das mat~rias. ficando Cam-ões e Arni n Lere, respect i-

O SR.

estabelecido o seguinte calen-

PRESIDENTE (Pompeu de dário:

Sousa) - O

da

Senhor

República

Presidente

editou a M6dtd8

Provis_óri a nR. 273,
de
28
de
novembro
de_ 1990,- que "dispõe

sobre a
garantia
de
salário
efetivo e dá o~tras providências."
De acordo com as indicaç6es
das
Lioeranças.
fica
assim
const1tuida
a
Comissão Mista
incumbida de
emitir
parecer
sobre a matéria:
SENADORES

Titulares
Nabor Júnior
Humberto Lucena
Ruy Bacelar
Odacir Soares
Jutahy Ma_Qa 1 hã~s
Nelson Wedekin
Affonso Camargo

suplentes
Antônio Alves
Ronan Tito
Mauro Benevides
João Lobo
Pompeu de SoUsa
Ney Maranhão
Alberto Hoffmann
DEPUTADOS

Titulares
Tidei de Lima
Raimundo Bezerra
Mário Lima
José Lins
Osvaldo Coelho

ola 30/11 -_ Designação da Co- ~
missão Mista
Dia _3/12- Insta_lação da Co._mi ssijp Mista
Até 4/12- Prazo- para recebimento de eméndaS, Prazo para a
Comissão Mista. emitir_ o parecer sobre a admissibilidade.
-Dia
7_)12
Comis_s_ão.

Prazo

fi na 1 da

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Sóbre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr.
1.~<.-secrétário.

É·_lido e
deferido
--- .referendum da
Mesa
seguint_e:

ad

o

REQUERIMENTO N~O 467, DE 1990
Bras í 1 i a,
1990

2S.

de novembro de

Excelentíssimo Senhor
Senador Nelson Carneiro

vamente.
ex:P:res i dente .e ·exDiretor_da
Area Externa, __ do
Banco. Cen~ral do Brqsil.

Dei Voto deste ú_}tjn1o, -que f_oi
o- relator da. matéria_ perante o
Consell")o, em 5\.Ja seSsã_o _c:!e :1_;2.:..
4-89~
des~açamos dois
tr~Çho~
r e 1 evantes..:
11
8.
Por toão o exposto e
considerando que, a
perdurar
o qUadro ~ r;;!mpres_a
-poderá ver-se
em
fa_c;:.e_ d~
uma
situação de i_nsolvênci a,
pela
i mposs1 bi 1 idade
de
honra~ a corto prazO os
co[Tlproml s_sos
de
:sUa
subsidiária
no exterior,
enteridel'lfOs .de.va ser- - Ço-nc~
dido o tratamento excepcional pleiteado, aut.ori:iahdose·
remessa de .US$ 187 miYh5es.- a t-ftulo de investi-

-a

~~~;-~ s~~a~~~~~~~aç·ã~ e6~~:
bial

emour-_o."

9.-

cc:inSoci_:ri"te compro_mi sSo
assumido pelã _Mendes
~-r., ·
os
recursos
J..i.berados retornariam ao Pais,
pela
mesma vi a, tão 1 ego re_cebidos seus créditos contra
o
govern·ô iraquianO. "
11

-00. Presidente do senado Fede-_

ra1

Senhor Presidente.
Atcavés
do Avisp n.ll. .477, -de
13 de julho de 1990, do Ministério
da
Econom-; ã, Fazenda e
Planejamento,
fomos
honrados
com a. r~$posta do Banco Centra 1 do Bras i 1,
aos
quesitos
cont _i dos no Requer i menta
de
Informação n~
648/889,
referente
a
remessa
de dó_l ares
para o exterior
sem depósito
da
çláusula ouro. matéria que
pretendemos apurar e legislar,
em comissão mista especial a
ser requer _1 da.
Entre
as documentos constantes
da
informação
recebida
constam duas c~rtas. da empresa
construtora Mendes Júnior S/~.

A
"f.1m c::te que possamos melhor
aval i ar os efeitos e o "c_ontro-'
le
das q~tqrizaçPes excepcio~
nais
da
remessa
de óivisas·
para _p exteri ar sem cob~rtura
da cláusula _ouro, vimos
sol icitar
do_ atual Presidente_. _do
Banco Cen_tral do Br_asi 1 _ps es·c.larecimSntos -constantes' ·dos
quesitos ãba i xo-:
·
1A)
Após a remessa das divisas. sem cobertura da clá~sula
ouro,
para
P fim_excepcfonal
de pagamento de débitos de sua
subs1diárfa ___ t:"IO exterior, 'qua1
a- comprovação exigida
da- empresa
remetent~.
da efetiva
1iquid~ção
dos
compromi,ssos
declarados
na
sol i citação
apresentada?
'
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2.2.)
Havendo- sido concee!ida~ a
autorização excep1ona1
para
remessa
de d1visas ao câmbio
oficial da época, cOm o COmpromisso
solene de retorno ao
país
dos
recursoS_ -ljberados
logo após o r~cebim~nto__ df= __ alegados
c.rédi :to~-~~da __ _gmpresa·
remetente
no lr_aque, querido- e
como foram tais divisas
reinternadas pela mesma Via? ·
Assim sendo, Sr. Pres.i dente,
so 1 i c i ta mos o
esQeci_a 1 obséquio de encaminhar o
texto
deste requerimento ao Sr. Presidente do Banco Centra-l dei
Bras i 1 , para que, no pra-zo de
1 e i , responda.

Sa 1 a

vembro
Senador

Sessões, _:;10 .de node _ _ 1 990.

das

Alexandre Costa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa)
EsgOtado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes
Srs. Senadores ..

na

casa 32

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
(IncluídO em Ordem-ç~o Dia
nos
termos
do art.
172
I I,
do RegimentO ·lnférnO :·)

PROJETO2 DE
N

~E!

DA CÂMARA

80, ·oE -1990 ---

(Ein regime de urgê"ncia,
noS
· termos
'CIO
art.
336, t~ do Regimento Inter-

no,)

..

seus são,
em turn·o único, ·:do_ Projeto de
Le~
da
'Câmara - nS<
80; d~ -1990 (n 2
3.681}89~
na
Casa
de
- -- origem) ,
de
i ni c i ati v a do
SUpe~lor Tribunal de Justiça,
qUE!" 1 ntroduz- modificação na estrutura
ot-ganizaci_oflàl_da_4a Reg-iãO -de Justiça _Federal ,_da competénci a _ ao respectivo Tribuna 1
ReQioria-J e- determina ou_t~as
_provi dénc i as, __ tendo
~~o--rr;

PARECER_ fAVORÁVEL 1 sob.~ 2
377, de 1990,
da
comi ss.~o
de Cqnstitvição. Justiça e
Cfdad~nia.
··
Em. discussão o projeto, em
turno único. lPausa. ).
Não -havendo quem peça a palavra, encerro a dlscussãp.~
Em obediênçja ao disposto no
a~t. 168 do Regimento !nterno,
nao- se procederá à votação de
pr_oposi-ção ·nas sessões de· seQ':l_ndas e sextas-f'ei __ra:s.
-

-Dezembro de 1990
nos
Estados
Roraima._
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A medicta se
faz neces_s,_árja
tendQ _em 'd~ta_ .c;~. tratíforma.çã.o
dàs lerri-t'Õ"t:'ios
Federais
em
tela em Es~ados FeQerados, nos
t-emos _do_ .Q!,Je ç!i_;;põe o art. iA
do Ato das Disposições Constitvçi_onais Tran~itórias_~·
A Proposiç?o. visando a poss1Pi1_1tar_ o fl,.mci-onamento
das·
novas_ uriidaties
Cfo Mi.il-1 stério
PúbUC-0-- Feder_a1 , __ -autóriza - ã
re-qu is i çã_o
dó pé-s soa l
para
complementar
os
quadros
i ndi spensávei s·-. ao bom dês_ e-mpenho dos órgãos _c r i adas, fi xandõ renumeraçãO básiCã para os
ser v 1 dores a__ S~rem contra~-

-

do~.

·

Por _o.utrQ la_dp, a providência
fl xa; "em. _Seus- ane-x.os, o número
de cargOs e de funçõe·s qUe 1 ntegram os Quadros _de Pessoa 1
das menc i on_adas reP.?rt 1 ções do
Ministério Público:
De rSssa 1 ta r-se, ·neste pãsso,
Que conso_~nte a_ mensqgem
fi_rmada pelo Exm.Q._ Sr. Pr_oJ;;.UrªQorGeral da Repúb_l ica, "O di-rn!:ms i onamento de pess·oa 1 . ·engl obando_ cargos e funções d~ confiánça
e griatífícaçQes _de gab·rnet.e, foi procedi do cje .e_s.tu.~os - .consider:-ando
a e.!?tcu.tura
mínima que pq-ssibi 1 i te o-- Cum_p_r i mento dos obj et i voS P:?s u:..
ni dades a S;'!rel!l i nsta.1 ad9~'' ._

Assim sendo, a ma~éri~ sairá
da Ordem· dO Dia, a ela
retor·Discussão,
em turno úni- n"ãt)QO _ na
sessão
de
terça_fe
1
r
a,
em
__
fase
-·de
votaçao,
co, do_ P_roj e_ to
O~-_ Pecreto.
~_A
fim de prOp_ici-ar a .impl anLe~islativo- n_g_ 6.1• de 1!390 CfJ..Iando
pod~~t:á ~er· P_!":ocessada.
(n
127/89, na· Camara
dos
fação dos. órgã-OS suprac'i ta dos.
Deputados),
que aprova o
·o -SR. PRESIDENTE (Pompeu de autoriza a proposição a~ab~rtu r a _de crédito_ especi a_l
de
ato que outorga permissão à Sousa) .;.. Item 3:
__
_______
-Cr$ 75.433.526~'9·6 ·(setenta e
Sant-a
Luz i a
Cc;>mun i cação
PRo-JETO DE LEI DA CÂMARA- ---Cíl"\-co mi 1hões, quatrocen:tóS e
Ltda.,
para explorar, pelo
N.Q 100, DE 1990
- trinta
e três mi 1, quinhentOs
prazo de 10 {Ç:Iez) a:nqs, sem
e vinte e seis croze:i_rqs e tiO""direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão so7·
(Em
r~gime
de urgência, _venta e seis centavoS).· ··- nora em freqOência
modula--nos
termos
do
art.
336, C, do Regimento InterA matéria fC:d aprovada na Câda,
na cidade de Luziãnia,
no.) Esta do de ~91 ás. ( Dependenmara dos DeputadoS, cabendo a
do de parecer.}
·
esta casa. rt?ví_sora a sua. apreDiscussão,
em turno úni- ciação, em .ob8di_éncia ao art.
Sobre ~ mesa,
requerimento
co~
do Pr.oje~o de Lei
da 65 da Constitl,!i_ção Fede!a1.
que sera
lido pelo
Sr.
1_g_
Cãmª~a
n~ ioo, de, 1990 (n~
Secretário.
--4.759/90,
na
Casa
de
ó relato-ora. Pt.ocedid9 deixa
· oriQem),
de
iniciatjva do evidenciada a co_Avefliência e a
É lido o segyinte
Ministério Públiço d.a _Un- P_rópria_ necess_idãôe _de se pro-·
federaião,
que dispõe
soOre..-.a v-er ___ as n·ovas unidades
REQUERIMENTO NO 468. DE 1990
criação das Procuradorias das __ de .Procurado('ias da Repúbl
íca,
cújã
atribUlçãó'""funda--:
da República nos- Estados de
cónsi ste
na defes·a- da
SenhOr Presidente,
Roraima e Amapá, e
dá ou- mental
jurfdl·ca,
-do
reGliflíê
tras providências. (Depen- ordem
derilocrát i co- e- dos i nterésses
Requeiro a V. Exa o adiamento
dendo. ele parecer. )
s_ociais
e
indi\fiduais,
consoda discussão do erojeto de Decreto
Legislativo n_g_ _61/9Q.
Sq_l i_ c; i to
ao
nobre
SenadOr ante descreve . o~- art. -127 do
para o dia 5 lcinco) de dezem- Mauro Benevides o parecer da texto -cohstitUciona1 _ o
qual
bro próximo.
.,
Comissão de Const1tu1ção, Jus- éõhsidera o Mlnistério Público
ínst i tu-ição es,senci a 1 _à função
tfçà e Cidadan1a.
jurisdicional do Estado.
Brasília,
28 d~ noyemprç de
1990. --:senador _Iram sara1va.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB
CE. Para
emitir parecer.)
oesta
forma.- inexistiridõ, a_O SR.
PRESIDENTE (POmpeu de Sr.
Presidente,
Srs. SenadoSousa) ~A ~atéria fica depen- res, tr~ta-se de Projeto de demais, qualquer ôbice:~o acg_- ·
da .matéria, opinamos
dendo da
votação do requeri- Lei ___ enc~m1nhado pelo Ministé- lhíment'b
mento que acaba de ser 1 i do·.
rio Públlco da União. com fun- pêla aprovação dO Projeto_ em
exame.
-damentO no -art. 127, § 2.Q., da
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Constituição_ Federal, que cria
É o parecer, Sr. Presidente.
Sousa) - Item 2;
as
Procuradorias da R~pública

.I
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PRESIDENTE (Pompeu_de

dente _Fernando- Collo.r, _não se- imediato
envio ao S_enhor Pr~ria demaís situar- a "posi·ção do sidente da_ República.
Senado,
sempre de absoluta 1_Se -é ----ce:r:--'to ~qUe - Q pi--_ i _me irodent i fi caçã_o -com essa
causa
durante mafs de um ano. mandatár:io _do .Pafs disp_õe, por
Passa-se à discussão do pro- que,
j etc, em turno ún-; co. (Pausa. ) prendeu
a
atençã·o
çlo - p-r_eCe.i tuação . const_i tLic i o na 1 •
Congr·esso.
d_e quinze di~s úteis pare sa:ncj onar o autógrafo que· 1 he· foi
Não havendõ quem peça a palaremeti do p·e 1o congresso Na c i avra, encerro a 'discussão.
Destaco, Sr. Pre.sidente, que,
ao ser elaborada a __ Car:ta MaQna nal,
a_ matéria reclama realEm obedi énc-;a··ao-- disposto no do
Pa fs .-- com a - inSerção do mente urgênc_ta.
art. 168 do Regimento Interno, art. 3.9, estabelecendó _o regique
dispõe
que
não
se me jur_idico ún_tco um ano:_ deNeste ·instante, .a mlnha preo .sEmÇ{l. ·na tribuna
processara votação de propos i- po 1 s de- sua promu 1 gação·,
pá:ra aPel?_r
Senhor _Pre_s1dente
da ao Senhor Presidente Fe~n~ndo
ção nas· sessões de segundas e entã-o
José_ Sarliey, .C:olJOr.- nO Sê.n"'t-iOo _de que _Sua
sextas-feiras. a matéria .sairá Repúbl i_ca, Dr.
da Orcfem do Dia, a ela retor- hoje senador eleito pelo Esta- Exce1ên_c_ia sancione o impor1&
de tant_e _documento e _o- ~faça encanando
na sessão
de
·terça- do do Amapá, e q~e. em
fevereiro,
se ~inVe_stir,á no -tríinhár
ao Diário Oftcial da
feira,
em
fase
de
votaç21o,
quando poderá ser processada. novo mandato .. teve a sensibi- União, a fim de que -á vigência
lidade de enviar a esta casa o do
regime
ju_rfdico t;inico dos
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de projeto
de
Est~tUto
dos _servi d.ores 'federa is se· 1 ni c i e
SoUsa) - A Presidência deter- Funcionários Públicos Civis da a parti r de 3 de dez_embro des_,
mina a
ret1rada da pauta da União, no qua1-- está.. consubs- te ano.
matéria constante do item 4, tanciado o régime jurídiç:q_ deCerca de êo
ffii 1·:-.Cel et 1stas
corren-te da regulamentação
do
por fa 1 ta de instrução.
citado
dispositivo a"Q_Lfardai"n_ apenas :a p.Ubl i caç-ão
É o seguinte o item reti- const i tuci ona 1 .
do reg1me Jurfdlco único para
rado da pauta:
r_eqL!erer ~pdsertta-çlor i a' _abri nNós ~esmos. no Senado Fede- dq, assim, a -oport"unidade de
OFÍCIO N° S/54, DE 1990 _
ral, quando a ·matéria" ainda se uma renovação dos quadr·os fün·
·
encontra_va pendente. . de_ decisão cionais da·união.
(Em
r-e-g'lme- de_~Urgência, nos na Cãma_r_a do_s DePutados, tivetermos do art. 336, c, do Re- mos a iniciativa de apresentar
Có~o
a matéria foi diScutida
projeto que, revestido de co- amplament-e a nível de Legíslagimento Interno.)
notação
terminativa, foi exa- t_i vo
e de E_xecut tvo, porque a
Oficio n.t~.
S/54,_de rssDTn".t~. minado
na __ Comissão
de imprensa divulgou,
inclus_ive,
135/90, na ori!;Jem), relativo à Constituição, _ Ju~tiça e Cida- a presença do- Seçr_-~_tár _i o _João
proposta para que seja autori- dania e unanimemente aprovado, Santana .-n·a Câmara_ dos. Deputazado, o Governo do
Estado da o que repr_esentou. na ocasião. dos, acompanhan.Oo_- a e 1 aboraçáo
Bahia
a
emitir
e colocar em uma· co-laboração_ desta- case -à d_o sub_s1 i tut 1 v o- ·a fi na 1 aprovatambém pe 1 o · oSenado _, é de
da uma norma ·da Lei -domercado vinte e
dois
b1lhões eficáciz
de
Letras F" i hBhcei rés do Te- M-aiOr até agor·a l_amentavel men:- cr-er, Sr. Pres U:fente, que não
souro -do
Estado
da
Bahia te inapl i cada, fr.ustran_do, du- ha,j a vetos ao pr_Oj e to aprovado
rante tOdo esse ·1 apso de_ tem~ pe·l as __ duas
CasaS
do
( LFTBA) .
(Dependendo
~ae
parece,~.)
po.
a expectativa de milhares Parlamento,. _O .Pr-esidente Fer_nandCY C5-Tl6r iria .ao__ - .encontro
de servidores
públ Jc~s
ci~is
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de da un_ião.
dos anseióS justos e legitimas
dos ser v 1 dores se. __ dispensasse
Sousa) -- Está est:~_otada a Ordem
o~ restante· do prazo e sanei odo Dia.
.o trâmite do_ projeto d~ minha nas se o ,autógrafo, pro v i_denautor
i
a,
com
_o
Sub~,t
1
tut
fvo
ciando a sua imediata publicaHá oradores inscritos.
Cid
Sãbólã d€ carvalho,
e, ç;ã_o
no Diário
Oficial da
Concedo a pa 1 avra
ao nobre t)ósteriorme-nte, com- Outro en- Unlão.
viado
pela
Câmara
dos
DeputaSenaaor-Mauro Benevides.
dos, tudo isso fo·i cercado
de
POYüú1io, _ a
mi nha presença
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - inusitada atenção por parte d_o hoje na tri bun_a e exatamente
federa 1 ,
que. para dirigir ·esse ap_elo "ao
CE.Pr-onUncia
à
'seguinte funci o_na 1 i smo
discurso-. )
Sr. Pr"es i dente, através de suas entídad~s re~ Chefe da N<;1ção; no sent 1 do de
Srs. Senadores, há uma
grande p-res-êl"i't-ã"Yívas, _aqu1 vii"iha. tra- que,- sem mais de longas. Sua·
expecta tive no ·sefo dos servi- zer constantemente apelos, so- Excelência promOva a· sa-nção do
reivindicações regime
Jurídico único, a fim
dores públicos civis da União, licitações,
justas e legíti- de que ele tenha vigência imeno a9uardo que · se
acham da consideradas
mas
da
categoria.
Nós
mesmos.
diatamente.
em
todo
o
decisao do
Senhor
Presidente
da
República, relacionada com Sr, Presidente, Senador Pompeu terr_i tório nac_j o na 1 .
colaborou
a sanção do autógrafo que es- d9 Sousa- e V. EX~
to.da5
aS
- f(:)rmas
na
Era _o que t.tnha a -dizer, Sr.
tabelece
o
r·egime
jurldico de
único- para o
funciohalismo tramitação dessa matéria e, Pr_:-.esidet")te. __ (Mui.to bem!)
ainda mais especificamente, no
federa 1 .
que diz respe_ito
ao _Distri_to
o SR. PRESIDENTE {Pompeu de
e pode' testemunhar Sousa) - ConcedO a pãlavra ao
Sr.
Pr~~~den~e.
já f1uiu um· Federàl,
com·
a
sua
respeftaOilidade
de
nobre
Senador
Jutahy
prazo razoável para apreciação
da matéria pela Assessoria da Sec~etário, neste momento pre- Magalhães.
Presidência da República,, e Se. sidindo a Casa ~. --quando reao
Senad~Federal
o
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
espera que
hoje,
ou, o mais tornou
BA.
Pronur1c i a
o - seguinte
tardar, no iníc1oida semana, o sub·s·t-rtut-lvo ·da Cârilara doS-o-DeSr. Presidente,
Chefe da Nação venha a sancio- putados, abri~os mão de toda a discurso.)
prerro-gativa
reQ
i
menta
1
_
que
srs. Senadores, não é apenas o
nar essa
i mp:ortante pr_opós 1levaria a examlnãr ainda cumprimento de um dever que me
ção. que beneficiará imediata- nos
mais
detidamente
a
matéria,
e
traz, hoje,
a
esta
tribuna,
mente cerca de SOO .ffi:ll 1 cel eo
fizemo"s
pãra que esta Casa integrante que fui da comftiva
tistas de todo o Pais<·
não fosse acusada de
retardar que participou d-o_- início da
aprovação'"da matéria, ense- CjUadr"égési"ma-qUfnt_ã Assembléia
Neste ensejo, enquanto se es- a
da
Organlzação
das
pera a de 1 i beração do- Pres i- jando, conseqüentemente, o seu_ Geral

s·ousa) --o parecer con-clui
voravelmente à matéria.

fa-

·e·

Sábado 1
Nações
mês.
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Uni das. há cerca --de um

Imponho-me a apresentação de
um relato que vi§a, ·mais do
que a prestar contes --e- a pªr~
ti 1 har com os Séntiores esta
gratificante
ªxperiêhcia,
a
propor a 1 guns temas de refl_exão relativam!_:!nte _à lmportãncia de nossa presença e pa_rticipaão em eventos _l nternacionais, especialemnte no âmbito
da
Organização
Oas Nações
Unidas.

A ação legislativa que hoje,
com base na nova Carta Magna.
devolveu ~o Congresso Nacional
mais amplas e complexas prerrogativas,
não se restrlnge à
discussão e à produção àe ~tos
legais,
cuj-os )j_mites seriam
nossas fr•ontei ras.
Nossas atribuições, _com base
nas competência$ específicas
ou privativas do Senado Federal, estendem-:-se muit_g além de
nosso território, na med_i da em
que s.omos parte de Uma comuriida de -; nternaci on~ 1 _e que, a c ima de tudo, participamos. coril_g
integrantes plenos, de_ numero-sas e importantes i nst i 1;ui çõ~_s
internacionais.
sejam elas d~
caráter mundial
ou r;_egi"oria~.
Seria desnecessário mencionar
os artigos constituCiona_is ~
regimentais que nos atribuem
um papel relevante nas _ guestões polfticas,
económicas e
financeiras
de
âmbito
supranacional.
TodOs nós, sr.
Pres i.ctente e Srs.
Senadores~
os conhecemos bem. ReSta.:..nos~
portanto. procurar exercer, na
sue plenitude e profundidade,
essas atribuições
que -"-·nos
cabem.
Não poderia, ainda, deixar de
destacar a maneira atenta e
cordtal
como fOmoS recêbidos
pelos representantes diplomá.::.
ticos brasileiros, integrantes
de nossa representação junto à
ONU.
e
sem minimizar a forma
profi.ssional e ~enti 1 como fomos tratados, mencionar,_aqui,
em especial, nosso embaixador
Carlos Alberto Sardemberg. Entre os integrantes do quadro
da ONU, gostaríamos de ressa1~
taro Sr. Antoine Blanca,
com
quem tivemos contatós impor-tantes. em ambiente de· rara
cordialidade.
O último dia 24 de outubro
assiDalou
a
passagem
do
quadr'agés i mo-quinto ani ver-sário da Organização das Nações
Unidas.
Nascida num dos mais
dramáticos momentOs
·vfvi dos
pela humanidade
.a Segunda
GUe-rra: Mundial -,
a ONU foi
concebida para ser um centro
destinado a harmonizar a
ação
dos povos com vistas _à manutenção da paz e
da segurança
i nternaci ona 1 .
·

É importante destacar o contexto
hlstórfco
de
sua
C r i ação,
A _própria expreSSão
"Nações Unidas" foi
utll izada
pela primeira vez em janeiro
ae 1942, quando representantes
de vinte e seis palse se comprometeram a Continuar lutando
contra
a
barbárle , nazifascista.
A brutalidade
do
confli_to que ceifou milhÇires
de vidas e desestruturou ·econoTHas _ ·naci"ona is foi' a· grande
referência _em torno da qua 1
foram --aTfnhavados os princí~
pios norteadores da QNU.
·
Como muito bem afirmou o historiador Carlos Guilhêr'me Mota. "o paho ·de func;lç_ das guerras-.e dos f~scismo~.- Sobretudo
da _Aleman~a. _Itália e_ Japão,
cOhfere cóntéudo aos objetivos
aa-----oNU.
o caráter de ·guerra.
em eSCala nunca anteriormente
alcançado: o desrespeito total
às-liberdades do homem,
agravado: peTo uso da to_rtura e de
mórticfniõ_S . "cienti·ncamente"
condUzidos
e praticados em
larga escala;
o preconceito
ràc fa1 'fUndamentando fi 1 os ofias. de Estado;_
todos e_sses
ponto·s-- se-·fi zeram presentes na
canse i êfú:l6:- dos _cont_emporâneos
que .':ecfigíram a Carta dà ONU' 1 •
·Não
sem. mot1vo, ·pois,
a
preocupação_em se registrar,
fá no·- preâmbulo da carta de
futiCáÇão da- Organização,
deter-tnih_~;tdas
premissas justificadoras de sua existência: incess·arrte· eSfor-ço para preservar as futuras
geraçi5es do
T1 age-1 o da Querra; defesa ; ntransigente do princípio- de
igualdade entre os seres humanos e ~D-~re as nações, embasadó na obediência -~os direitos
fUndamenta iS Co homem;
promoçãO do_ desenvo_lvimento sócioeconómico~,
ent~ndido __ em
sua
dimensão mâiS amPla e \t"inculado. à ]_ibêrdade e à _Justiça.
TàlVeZ esteja aí o cara_t-er
singulada ONU. Ao contrário dé
sua prédecessora. a Sociedade
das Nações,
criada no pósPrimeira· GUerra e que jamais
conSeguiu superar as intrincadas teias Oe -interesses das
velhas potências européias,
a
Organização das Nações Unidas
nasceu estribada noma perspect1va mundial que se consolidou
com __ o_ p~_~sar ~os~ anos.
Em veraade,
a ONU conseguiu
exprimir uma nOva~ forr'na de
percepção
dós
problemas
mundiais. o período que se seguiu ao término da segunda
Guerra Mundial não apenas assinalou o declínjo _europeu que
trouxe, em conseqüência, a _pesarticulação dô"·neocolon1alismo montado a partir de meados
do século XIX, mas possiblitou
a emE;!rSão afro-asiática. A independência ·das antigas colónias africanas e asiáticas determinou o surgimento de nov~s
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E-stados simultaneamente à buS.:
ca de novos 'Cªminhos para o
desen~o1vímento.
-Este é _o cju3dro, p_onsrcer_exvceeu1_êna-cia, em· que se 1
Co_tiferênci a
de BandUng", ·em
19~5. Nela, pela primeira vez ..
houve a preocupaçãõ de muitos
países pobres de 1 utarem.
a
p~rtir
do esforço cçle_tivo,
por uma nova oroem internacio-nal
menos expol jactorã e ril_ais
justa. o conceito de ' 1 Terceiro
Mund0 1' adquiria maior ·_aerlsida-·
de e os problemas económico_s
mundiais ganhavam uma ·conotação política até então-inéxis~
tente ou escamotéada.
A r~formulaç~o do carât~~ das
relações _-entre
as
grandes
pç:>tências,
deterril-ír1ada pel-o
reSUltado da Segunda Guerra,
que,
desbancando a Europa de
Ymª posição nuclear, inaugurava a bipolaridade amerfcanosoviética.
abriu caminho ao
terceiro-mundlsmo -e ao· nãoalinhamento. Após Bandung,
o
Terceiro Mundo participou das
C.onfer~ncj as" d.e!
Bel gradQ,
em
1961,
de Ca,lro; _ em 1964, de
l:Usacà·; emc 1970, e dã -Ar!:Jél ia,.
em 1973. _Questões como a autod_êtermi nação nacl ena 1 e a 1 ute
contra o
imperialismo apareciam como objetivos comuns _da
maio"r parte dÕs pafses que~ô
compunham_.
A ONU souQe comPreender· essª
realidade. E o que exp11ca,
por exemplo, a tra1etór1a ascendente e vitoriosa de seu
ConSelho EConómicO ·e Sociál.
subdívidido em Comissões regionais e funcioná. is ·e em·có·.:.
mitês permanentes e especiais,
órgãos,
agência is e pr-ogramas
como FAO.
O~T.·
Unesco,
OMS~
IDA,
Bird,
Fida. Pnud, ___ entre

~~i~~s noi~_~ro~!~~ b~Í~~p~;a~~~

ou diminuição dó dramático paoorama de miséria,_ atraso· e
désigUaldades que atinge boa
parte do mundo.

·Fazer ·da COoperaÇão 1ntern2cional o caminho natural
para
a v 1 tór i a sobre o sUbdesenvo 1 vimento foi,
com certeza,
a
idéia central que tomou-conta
de praticamente todo o mundO
após 1945. E inegável. sob todos os prismas, -a influência
positiva
das Nações Unidas
nes~e
sentido. Programas
e
projetes_ os mais diversos- fo-:ram e continu~m - selido"-_ jmp1e-:.
m.en·tados, _ eng1 obandâ ·um_ ãmbi to
de atuação que parece não ter
1 imiteS:
i rrigaçãõ, vaC1 naÇão
em massa,
e 1 fabet i zação,
linhas de crédito e de financiamento-são algumas das áreas
contemp 1 adas.
·
A atuaçãó dã ONU em quase
meio século de•existência, sobretudo quátl_do afastada dos
int~ress_es_~olítiCOs--~
estratégicos-das grãndes potências,
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merece no-=.s_o

integral

apoio.

São aç6es que ajudam os paises

a aumenta~~m sua produção de
alimentos, coordenando a luta
contra a fome; depenfem o bemestar das crianças: desenvolvem normas trabalhistas internacionais; estabe 1ecem --regras
para o com~rcio internacional,

promovem

o desenvolvimento e-

conómico; ampliam

no

a

educação

mundo, estendendo _os bene-

fícfos da ciência a
todos OS
palses e
fomentando'o inter-

câmbio cultural.
Vivemos_ hoje,

Sr.

e Srs. -senadores,

Presidente

um

momento

crucial
e particularmente decisivo
da
história
da
humanidade.
Mais que um dado

cronológico. este final de sé-

Culo

indica

o esgotamento de

determinadas práticas até agora
ti das como defini t _i v as, o..,.
b~igando todos os pa1ses a·redefinirem seus projetas e sua
própria inserção no sistema
internacional.
Uma vez mais a_ ONU reflete a
mudança dos_ tempos~ As relações 1nternacionais passam por
um gigantesco
processo
dé
transformação, cuja intensida..,.
de e latitude não encontram
paralelo no passado. O eSquema
de bipolarização-_mundial, marcado _ pe l_ o antar;roni smo entr-e
Es'fã:Oos
Un_i dos
e
União
Soviética
e
qUe-teve
no ''Guerra Fria 11 sua mais sombria tradução, vai deixando de
existir,
enredado
em
seu
prório anacronismo. __ Assim, o
que sempre dificultou a ação
da ONU, chegando por _vezes a
paralisar seu funcionamento,
cede espaço à participação de
muitos outros atares
e
à
discussão de muitos outros temas,
objetivamente
mais
significativos.
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as condições de vida em esca- sande à identificação o dos
l_as até._a9ora 'i.ni magi né.vei s. A elementos principais para -uma
pr_eocup{!çao gue a todos ati n- solução deste problema.
ge,
hoJe, e encontrar meios
que impeçam a
continuidade
Parece-nos. ho entanto - e
desse processo de degradação esta é uma posição que parti1
ho com os ____ C o 1 êga senado rés
da nature~a. As Nações Unidas
eStão se colôcando no centro que lá-estiveram~ que a abor~
dáS -diScussões em relaÇâõ ao dagem da cr_i se da dfvi da dO
tema.
Terceiro Mundo; por-parte -dos
representantes dos pafses cre~
p~~soa_lm~nte,
·participei de dores e_ daS agências 'inul ti la,;.:
encontro na sede da ONU, quan- tarais,
vem
excessivamente
ao sé buscava-formalizar uma permeada de uma postura pateragenda--para o Encontro Mundi a 1 nalista e colonialista. sobre
Meio _ Ambiente,
a
re.a 1 i zar-se, óõ Bras i 1 ,
em
~m
seu discurso de abertura
1992.
Na oportunidade, pr_ocu- dãs reuniões dà SeQUnda- Comis~
reí chamar a atenção dos par- são, o representante âo Fuhd6
ticipan_tes para o grau de res- Monetár 1 o_ ·I nternaci ena 1 __ fe;
ponsabilidape
das
grandes uma afirmação reveladora: "E
potências indostrial_ízadas na justo dizer que, ao final da
çJ~strui.ção da natureza.
Creio década de oitenta, a-dívida
que esse fato.tem que ser le- externa -aos países --em deSenvado em consideração, _mormente volvimento tornou-se um-proquando se sabe dos enormes blema controlável, embora, é
sac_riffc_ios que são impostos a claro, haja as excessões de
pai~es,como -_o_ nosso, _para- ã pafses ou ate de grUPos de
preservação. de extensas áreas. pafses cujós problemas da dfa exemplo da RegiãO Amazónica. vida, individualmente, já f_L-::
cou proyado, sã9 tntra_):_ávei:s-~
outro assUnto, que ~em enconÉ - bem Verdade quei, na i n1:ro-trado na ONU o local adequaoo
ãõ-Oebate e-à busca de Solução dução de_seu discurso. o =re~
é o da divida externa.
Este presentante do FMI apontava
foi._ um-_ dos mais. ir)lPortan_tes aspectos positivos da atuação
temaS analisados durante
a da ONU nos ú 11; i mos cinco a·nos;
quadragésima-quinta Assembléi8 relattvamente à dívida exter~~
Geral da ONU e.uma das razões na,
indicando uma substantiva
que me levaram a integrar o evolução na estratégia do- tra""
grupo de parlamentares brasi- tamento deste problema. Ele
três___ .
aspect_ó:S
leiro, presentes àS sessões apontava
iniciais, e a participar dOS Satisfatórios: o reConhecimendebates no âmbito da Seguhda fo de que o problema da divida
Comissão.
é
i•nternacional, para cuj_a
solução uma ação cooperat_iva
Com a presenç~ e a participa- seria necessár1a; o reconhecição de
representantes
das mento
da
dimensão
sóciovárias agênciaS da ONU, envol- po11tica, bem como econômica é
vidas com _o . probJemas
da financeira, das soluções para
divida externa~ tive a ocasião a dívida, que exi9e não só p~
dê participar, como observa- liticas macroeconomicas e ajudQr, das discussões realiza- da' f_i nancej_r_a, mas a vontade
das, tendo como base o relat6- polftica para resolver o. pror1o
,apresent~do_
pela·
ex- blemas a consciência de_que_ o
Primeiro
Ministro
italiano problema da dfv_idã- é apenaS
Bett i no_ Craxi, representante parte do problemã fundamental
pessoal do
Secretário-Geral de desenvolvimento _dOS __ ~ paíseS
eni desenvo1vimento:
· ·
para· a questão:da dívida.

No momento em que a disputa
ideológica Leste x Oeste é
substitufda
pelo
co_nfrotit-o
Norte x Sul, avulta o p·at:•eJ _da
,ONU como o grande fórum dé debates em torno de problemas
Em _ _seu
_ discurso,
o
que
afetam e interessam a
Secretár.io-Gera1 uaVier Perez
todos ..
d~
Cue11ar-afirmava que os eNum mundo que não mais Se sU~ feitos da d1vida _ externa do
bordina aos desfgnios de duas terceiro Mundo~~· são tão graves
superpotências; no momento em e tão amplos, que n~ç çabe esque a Europa_ se reencontra e, perar qu_e os ctítérios normais
busca ____ -Çi.e
uma
coletivamente, busca seu inte- ajudem - na
~ral
soerguimento;
em
orna so.lução". Hoje, esta d1vida já
epoca em que o desarmamento atinge a astronómica cifra de
·deixa de ser apenas uma· figura um tr11hão' e cem bilhões de
de retórica e adqUire dimensão d_ó_ tares, quandQ, há o Lto anos,
.concreta; quando pa f ses buscãm, O seu total era de setecentos
sua
emancipação
económica, e quarehta bilryões_ de dólares.
cultural, social e polftiCa, a
Ainda
em seu ._discurso, o
-ONU censo l i da sua vocação de
centro dos debates dos grandes Secretário-Geral da ONU enfaproblemas mundiais.
tizava o enfoqUe dinâmico, com
uma b~s~ suficientemente ampla
Tomo como _ exe_mp lQ_c a questão -~-- que produz o~ resvl tados redo me i o amb 1ente-: Saóéfuos to- qUerjdos_por eSta Questão·, bem
dos que_ a poluição ambiental, como o fato de que. a partir
que é um subproduto de siste- de 1987_,- a ___ A_:in:.embléia Geral
mas económico políticos. reduz aprovou vár-ias resoluções, vi0

Sâbado

a- refór i ca ·dos rep-re.E
das
~ nst i tu i ções
multilaterais seja conciliadora, é. evidente que há um hiato
entre os pr-Opós-1 tos de ct'eâo.,
r_es e os_ de devedores, sendo
óbvia a tendência_ que se reye1a nas de_c_J a rações e dec1 sóes
dã.quel a-s agências.- A.s di fi culdades enfrentadaS pelo Brasil
neste momento, na renegociação
da d1vida externa,
indicam
claramen-te
e-sta
dico·tomia
essencial.
·
EmbOra

senta~Jtes

Na
primeira
conferênciá
Norte-Sul. em Paris, há uma
década- e meia, o então pr_es1dente da França, Valéry Gisqlrd.D'Estajng lçmçava a idéia
da urgência no es-tabelecimentd
de "uma ___nova o_rdem eçonômj cá
i nternaci ona 1 ", c_onsc i ente de
que o antagonismo entre oS
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Sábado 1
países do Norte

dese_nvol v i-- promover

o·

desenvol yi mente

dc:>s --e os paises do Sul - em
desenvo-1 vi menta - só ter 'i a um
encaminhamento positivo na medi da em que as nações ricas· e
as nações pobres_ somassem suas

harmonioso_ das
nações,,
seja
onde a réa 1 í da de é mais carente e ma·t.s··<.i~justa: s·eia 9:nde a
rea1 idade e a· da apulenc1a .e a
da ·just_i_çá ,socJcn.

j et i v o comum: o desenvo 1 vi men- -

Faces de uma- mesma moeda, o
muhdO _desenv-olvido e o mündo

diferenças na busca de um
to~

Os

Ob-

·

pafses

euro~:J"eu-s.

colonia-

listas num passado não tão remo"to, pelos estreitos vínculo"s

que mantiveram com as nações
africanas e aSiãticas:--em especial. podem mell}or
avaliaras difíceis circunStâncias e o
impasse entre suaS
nec_es·sídades
suas possibi 1 idades. Não
foi por acaso que--a França _tomau a iniciativa de conCeder o
perdão da dívida aos pafses
mais pObres desses Coht l nentes.
Ao
mesmo tempo, tanto no ê,mbito das conferênciaS dé cDpula dos Sete, como na Comunidade Económica Européia
e no
Clube de Paris, 'é Claramente
perceptível a tendêricia
uma
postura_ de enteridimento e -de
solução, por parte·- dos europeus,
no que concerne à questão da divida externa do ferceiro Mundo, postura_ ·essa--que
as diferencia claramente das
declarações e de c i s5es de p-aises como os EUA--que.
com s_eu
poder
de
influêhCfa
nas
questões
econ6micas
e
políticas,
a nfvel
muridlãl_,
exercitam sua
domíriaçãg" de
forma mais radical e intrans'\gente.
·

a

Nesse contexto de ir.teresses
diversos e de o_bj'Btivci~
diferenciados é que á ONU tem ·re- ·
velado seu importante_ paPe'1 de
fórum
internacional- p-rí-..:-u~~giado, em que as questões mundi ais, referentes aos mars- vari adas aspectos __ económicos,
sociais
e
cultUrais, têm encentrado adequadO encaminhamento· e perspectivas pos.itivas
de solução.
Hoje,
mais do
real idade mundial

que nunca, a
tende à el i-

mi nação dos conflitos e à_s so_-

luções negociadas, em_ que aS
partes
envolvidas
trilham o
caminho
da concertação,
·do
diál-ogo.
_As nações ricas e as
nações que 1 utam pela conqui sta
de seu desenvolvimento estão equiparadas não pelO- PIB
ou pelo saldo da balança co"mercial, mas pela possib1 1 idzde de uma aç:ão comum ctue promova o desenvolvi menta de umas
e assegure a manutenção do desenvolvimento de outras.

o

final do século XX, _ao reve-lar um novo desenho gébpol í-t1co,
cujo melhor exemplo ~- ~
renovada Europa, comprova que
a
interdependência das _nações
tem a marca ·da so-11 dar i edade e
da ação --conjunta.
Essa é a
ún1ca e verdadeira maneira "dé

subdesenvolvido - tiver_am
um
longo aprendizado "de~bu..sca .. de

ídentidaQe

nas

d1fereryças,

p·ercorrendd
umà
trajetor:ia
qUe_;-· com toQas __as suas _çlificu1dades·, incertezas e
finpasses,
_comprova.-· ae- nraneira
c r i s:J;a n na, que Q, futuro de
todaS
a·~ sOcfedâdes; p:or mais
CC?f:!~tr~§tãnte~ qUe s~j__?lm ·ou gue
foss~m. só pode ser cons:tru1do
através
da cooperação
e
da
sol ida.rieàade." Era t;í que tinha
a
d í zer.- · Sr:-.
PreS i deri\;e.
7

(~ui-tO

O__ SR.

b9mt)-.

PRESIDENTE (Pompeu de
ao

SõüsaT~;.:.~Córicedo·.ª ~Palavra

nõpre serlador Ney

Mar~nhão.

O SR. NEY MARANHÃO (PRN.:... PE.
Proriuncia
segUinte _discurso.
Sel!l_:_<"'re'v:isãb _do __ orador._) 7' Sr.
Pr"esiOente, ·· sr:::s-.Senadores,
võu
1e r
da tribUna do senado
ür11"1.êle?< enviadO ao Sr. Mii1fst~Q:_çia Ç~l_tura._ aq Çgord~npdor
dê :;r.ntercãmbio ·comerCial e .·ao
o i r~tor ·da Departamento do Comérc-i_ó_ Externo,_ noS' segultites
teFffioS_,.:' ·-·--· ---.

o-

EStâO em-1:fHdamento pediijõS_ de_ benef'l'cfos
de draw
a
irrlportação ·de
sacar i_ç:~ Qe jut_a destinada a
embalar
acúçar,
café e
cacau.

baCk Para-

T-"'V8Té
enfatizar
que os
tr:ês.Cí'fã:do-s- grodutos agrícolas· represéntam a:proxrafrtãtl.ã-ment_ê 70% ·_csetenta por
ceritoroo.-_-'fo'tã'l._ dp.P_rodução
dé ·m_ànufãtUrádOs de_._Juta _em
h~s~'õPaJs_._
-

2.
Ti-àdic1oh_ao1inente,
as
expor-tiaÇõe$desse.s
três
produtos
são abastecidas
por 8 __ (_q_i__to)
e_mpresa~
fnduStriaiS; de fiação e t-ecelagerrt~ séndo 7 (sete) dela_s
Situadas _ h_as ~r.eas Norte e
Nordeste e-üma nb
interlor
d<? Es'tadó' __Q_rt -s~_o.,._ _p~cul o._
Re_SSa'1 te-·se QUe essas empresas, sem nenhi.Jrh estímulo
:ou· suQsfdio oficia_l, mantém
em ·a·eiv-idade o· Ifibram
Instituto- de
Fomento ·da
Produção çte_ f' 1brBs_ ria
Re-~fi ão
Ainazôni ca,- órgão que
se _preOCUpa ·em produzi r
e
me1no_r_ar a qualidade_da se- ·menter·e~da fibra. ut i 1 i zada
na fabricaç.á'ç> de sacaria. A
indústria
t-êxtn
nãc1onal
âe _ juta, ·-e~p_rega ce'r:-ca de
-1 o. boo funcionários erri' em.;.
g~t_'egóS_
di-retas.
o que re-p·resehta 50:000 depE!nPent~s
·t-otaiS-da-área 'fabrir. V.incolados
mesma
indústria

a
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est&o ·--Da .R,?gi ão Amazôni ca
120.; 909; pro_dutore.s aa fi ora
de_ ·Juta e,_ .rna_]va _::- -t:Odo,s_ mi_niprgdutor"es _óp_erándo com a
çapaci dade .fami l_J ã,r !O ta 1.
Podemos ta_ro.bé.m _bp,ns i d.eT--~r
vi _ncu 1 actos a_ mesma
i hdús- _tr1a .rhãis .20.-o:ôo~: peSSoas
entre opêraaor~s- _é .óepen.--~--=Qen_t_es. --nas· áreas _oe .• 1.t:al')sporte ~luviala ródov~arios,
___ pesqu i sq;ct.ores_ d_e __ semeT\ti9s.
armazenadOres; etc.
,.
·
Sendo nossa Re_gi ?o Amazó-nica
extr-emamente carerit-e
• :-ae ·recUrSos·_~ c&m QaiXq .nf_ve1
em
í nlles"t;j_mentos
nâ
·:~---ãrea_ 'socfàl-. es:tâ inçl(Jstria
vem·atendendo em _Rarte essa
c_arência, _ medíanté_ a_ implantação,_
na maíoria- -de
seus
estab_fF!J'êtimE}rtos
fç;--:bris. creches, escolas p~rá
os_
fi 1 hos
. c;! os_
_ seus
QQerárí os e_ ta_mbém ~mbul-a
tóri os
· ·
rlledi coo.dontoJ óg_f cos_.

3. No conteX.tó,mUriOial Qa
prpdução de fibras destlh~
daS ·_a _êmOa1aQém - f'fbr_as
__ LiQer:-i.:;'!()i3-S (juta e t!Jalva)nosso Páis ê· o úriicQ produ- -tor _cOm exçeção dPs Pafses
·cao ór·; ente-;- e nOSsa produção em re_l ação --à -desses
palses é ba~tante redUZida.
Países .como !ndia;
Bangladesh,
- Taí lândia,
China,
Vietnam, Nepal e
Birmáriía,
pr-oduzem cerca ·çje 2. 400.0.00
toneladas JTié:tricas/anó._ en_qu~ânto
nOs-So-- '_Pa_ÍS __ produz
5.0.000-~tOne·lâdas
metr-iC:as
(dadOS. da saffa 89/90}. -ou
seJa 2% do - tot.a.l
mundia_l;
estrategicamente, em ~ermo~
de effibala~em para expor~a
c;ão . de_
nossos produtos
primários é importantís.sí:ma
ma_nutenção·_Qesta at"ividade ~g~oí ndustr i a 1, ~
•

a:

-4. A i nd\Jst r i a. de manufaturados de jÇ:ta r-epresenta
par·a a. Regi~o Amazôn:ícf?.~.~a
lavanCa
fundamental
para
··-s-eu -detsehvol.vimento: vi _ Stó
que rràs Ut:f1mô's
6
(se1s)
anos -o_ bi nômí_o_ aQroir}àUsn· j a-1 __ _j ut·a/ma 1 v a ocupa _o ·2~
lu9ar
ná arrecadaçã-o.· .,do
ICMS no-- Estado do Pará.- e·- o
1.sz:
· 1 ugar
nO Estado de
Amazona_s. T~_nto _é _i,mportan'-:·-te_ essa atividade agrícola
na Região Ama:zôní cã., que.· o
~Gàve_rr;o ... _F_e.oer~ 1 . _ a- . a_mP~ra
a traves, de ·po l 11-1 ça de__ pr_eÇos rri'l'riimos;, Bl.ém Õª_.. pos_içãp_ qUe Oc!o.iPa 'na:s- áreas.- .. :de
pesquisas_ g_r 1Go_1_as. __
·

· 5. A importância do manude Súta para a Re~!ião
A_s.iátíç_a é
Qe ·-tal
faturad~

___ grandeza __que Ind_i a _ e _Bangladesh possUem u_m_ mi nístérío·-·o Ministério cta
J~~a
_, __ ·que· e)(cTLisi vamente s·e dedica_ a __ atender es::te _pro:au- to, -que-r na ·-área agi-íCoia,
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I)ezcmbro _àe __l990
industrial.

daqueles

A

_o-

paises

tem sido habitualmente a
exportação da matéria-prime
a preços de mercado e o manufaturado com preço artificialmente reduzido,
em
face das diversas vantagens
que são concedidas aquelas
indústrias.
A exportação é
premiada com taxa cambial
preferenci a 1 .
Não existe
taxação di reta sob_re o._processo agro industrial, ao
contráriç po que ocorre _em
nosso Pa1s.
Os salários Qaquela Região são os mais baixos do
mundo, sem adicionais nem
taxas
e
contribuições
previdenciárias
e .seguro
social, Os fretes merecem
atenção especial, realçando-se que hoje é mais barato transportarmo~ mercadorias de Calcutá (lndia) ou
Oacca (Bangladesh) para c
Porto de Santos via marftime, do que de Belém ao mesmo destino via rodiviária.
6.
Para enfatizarmos a
dramaticidade do problema e
corroborar os _dados acima
apresentados,
temos
-que:
~aco
de
açúcar (origem
lndia/Bangladesh) _com 450
grames)
US$
O, 65
CIF/Santos. Matéria prima
(origem
lndia/Bangladesh)
450 gramãs
US$ Matéria
prima (origem Índia I Brangladesh) 450 gramas -- US$
0,65
CIFLSant9s. Matériaprima (origem India I Bran-gladesh)_ 450 gramas- US$
o, 26 CI_F/Santos E do conheci menta -gera 1 que é i mpossível algum país- fora os
asiáticos citados- produzir um manufaturado de j_uta
(área têxt i 1 _com mão-deobra intensiva) com_um multiplicador
de 2.5 entre
matéria-prima e manufaturados. Essa relação é incompatível com a realidade da
indústria têxtil brasileira
e mundial, só se tornando
possfval em face da política adotada de vender
a
matéria-prima .a pre·ços normais e o manufaturado a
preços
políticos
e
subsidiados.

7.
Acrescente-se também
que a importação do produto
acabado (sacaria) vai implicar tão-somente no dispêndio de um ma i o r __v o 1 ume
de divisas pelo nosso País,
não haverá nenhum valor agregado. pois a sacaria importada chega ao Pafs, é
desembarcada, aberta
sua
boca onde recebe para ensaque o produto pronto para a
exportação
_e é remetida
para o exterior.
Nunca as
atividades exportadoras de
açúcar, café ou- cacau, deixaram de sobreviver e face

ctQ. __ QJsto da embalaçem na_cional ou devido sua falta.

Na fabr-icaçãõ de embalagem nacional, ·além da mãode-obra e dos impostos recolhidos, agregamos insumos
co_mo __ pr-odutos qulmicos, eh~rgia elétrica,
comunicação,
transporte, etc ... ,
sem· âi spêndi o de um centaVO
de d61ar. O_ produto será
-ensacado- e exportado tendo
seu preço definido em moeda
estrangeira (dólar). Tratando-se
de
uma
"comod.i ti e" , s!,.la venda já
foi pactuada no exterior, e
o uso da sacaria importada
obviamente mais barata que
a nac1Qnal, só beneficia o
__tmportador gue tem .condi-_
-ções de traze-la da A~ia. O
Brasil
somente
dispende
mais divis?s quando a importa, sendo certo que a
produção nacional pode atender
_tranqui 1 amente
a
demanda,
~

~

__ 8 ... Não_poderlamos deixar

de mencionar tambBm que é
falsa a premJssa. no nosso
caso específico, que a importação- vi-rá estimular a
competição;. Ela já existe,
poi :5i"
temos
internamente
concorrentes _sérios e fortes
na
área
agroexportadora na forma de embalaçens
alternativas de
~.-lástico trançado, plástico
- :1 a mi nado,
papel
e_ç:ontainer.
9.
Se continuarem as importações.
vi a
regt me
de drawdack que na realidade não acrescentam nenhum
benefício interno ou valor
agregado
de
origem
as 1á ti ca _Qi __ret_Q.mente ou vi a
revendedores_ europeus,
o
-sistema embalagem de juta
no Brasil terá-qUe se cur-var e desaparecer, em face
-da total e completa
1mposs i b 11 i da de _de _concorrer com
o produto importado e a
t·endência,
a
curtissimo
-prazo, será a para 1 i sação
de todas as f_ábr i cas do
País. Vale·resSaltar qUe o
equi pamen_to industrial ut i1 i zado na to_ta 1 idade da i ndústria nacional de juta é
mais moderno do que o empre~ado
nos
países
asiat1cos, o que demonstra
--que não se trata de falta
de tecn_ologia setorial.
1 O.
A e'xt i nção da i ndústria
manufaturadora
de
__ j_uta/malva
no
Brasil,
provocará uma dependência
to_ ta 1 e excl us 'í v a de nossos
produtos de exportação, que
dela se utilizam, no fornecimento de embalagem do exterior, ficando nosso ca-cau, açúcar e caré n·as mãos
- de países norma 1mente sujeitos a riscos políticos

(greves,
revoluções, iutas
r e 1 i gi os as)
e
prob 1 emas
c11méticos (enchentes dra-máticas, ventos e _tufõesdestruidores), bem como ao
sabor de um eventual término
dos
subsídioS
hoje
concedi dos_.
11.
Finalmente, em fáce
,da gravidade da
situação,

encarecemos a -especial atenção de V. ExA no sentido
de
sustar
i med-1 atamente
qual quer pedido de _ato con-:-.
cessório para ímportação.
!~via
regime
de draw
back 11 de sacarias de juta,
até que se chegue a uma posição sobre este problema
de máxima importância para
este s_etor_ ... existente e O"";~
perante há mais
·de
50
(CinqUenta) anos e que ocu-pa significativo espaço na
área
agro industrial da
Amazónia. Temos certeza da
que,
se
tais
pedidos
de draw back continuarem -a
ser atendi dos. estará fa 1 i..;do_ em pouco tempo o s·etor e:
-Selado o destino da cultura
_de juta/maTva .no Brasil:
com exCeçãb da Asia, produ7
ter da fibra .e seus manufq7
-- turados no mundo.
Cord la is
· saudações:
- Luiz
Américo
Medeiros, Presidente ABIT .... As-:-__
sociação Brasileira da In~
dústria TêXtil.
Atenciosamente, - ABIT-Associaç·ão -eras i lei ra
da
Indústria Têxtil.
-·
Sr. Presidente, .eSte te 1 ex ~
o apelo dessas indústrias qu.e
têm ao seu redor praticamente
mais dé- duzentas mi 1 pess9as:,
di~eta
ou indiretamente. E um
caso muito sério.
como 1 íder do -Govérno, ··raçó-.
neste tnstante, um apelo ab
Sr. -Ministro d_a A-gricultura,
Antonio Cabrera Mano Fi"lho,_ ~e.
ã Sra. Ministra da Economi~,
Fazenda e Planejamentq, Zé11a
ca-rdo_so de Me ll o.
Na próxima semana,
terei o
prazer- de conversa·r com ess;jis
duas autoridades, aler~ando-as
sobre o -perigo qu~ é _o deseq,preg·o e · a-s d_j f_l cu 1 da_des qÇJe
existem na Amazônia, no_ que
diz respeito às indú_str_ias artesanais _desta Região, - si tu~
ção essa que constitui um su~
cfdio·, no meu entender.

E_s_se te_lex, acredito,_ retr:-a:ta
o objetivo dos
indust.ria,is
para colaborar com o Governo.
O Sr. Amir LandÕ -- P~rmi

Ex.i:. um aparte. nobre
dor .Ney Maranhão?
V ._

•

ta"- me
Sena-

O SR. NEY MARANHÃO - Com m1 r i to prazer, ouço o aparte do
i 1us t r e Senador Am 1 r La_ndo .
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Sábado 1

O Sr. Amir Lando --Nobre Senador Ney Maranhão,
V.
ExA
traz à tribuna, com a autori-

dade

de

Lidar

do

Governo,

questão realmente angustiante
para a nossa região Norte. Importante é o que esse fato denuncia um aspecto que merece
ser
revisado· na
política
governamental, Ninguém nega a

interição da politica do Gover-

no, quase a obsessão de combate
à
inflação,
o que é

fundame!"'ta1.
O SR. NEY MARANHÃO - Correto,

Senador.

o

Sr. Amir Lando - Entretan-

to, há alguns aspectos de ordem local
que também merecem

ser apreciados,

como

o

caso

das ecoryomias regionais, Com
essa polltica estamos desprezando os aspectos locais, que
são vitais para a sobrevivência de uma região pobre, como
é o o caso da região Norte.

O SR. NEY MARANHÃO- Principalmente, Senador,
quando se
trata de micro, média e pequena empresas, como este telex
mostra o número de empregos,
di r e tos .e i ndi r e tos, de duzentas mi 1 famil ias.
o Sr. Amir Lando - Exatamente. Quero cheQar a este ponto,
mas v. ExA ja antecipa um aspecto com os dados que eu ia
desenvolver.
Não podemos esquecer as economias regionais,
que deram sustentação ao desenvolvimento do Brasil,
ã
história da formação econôrnica
do Pais e ao seu processo de
desenvolvimento, que exatamen·te se acentua nas economias
regionais.
Como hoje é o caso
da borracha, da juta,
das indústrias têxteis do Norte, que
empregam
duzentos
mif
famfl1as.
Então, quando o Governo pensa na abertura da economia.
para atingir padrões
universais, tem que, ao mesmo
tempo,
ref 1 et i r
sobre certas
regiões que não estão aptas
para a concorrência internacional. Se queremos.
efetivamente,
evoluir, essa evolução
não pode ser à custa da destruição de alguns setores basilares da economia regional,
como é o caso da indústria
têxtil do Norte do Pafs.
Essa
questão tem que ser revista. A
economia do Pafs não pode ser
um exercício abstrato. E a política económica não pode ser
melhor refletida como se fora
um exercício abstrato; é preciso conhecer o Brasil. Não
podemos tratar em Brasília de
assuntos.
como é o caso da Amazônia, tão conhecidos,
exóticos, que a própria comunidade nacional desconhece, porqúe
muitas vezes o Presidente vai
ao exterior para lá tomar conhecimento do_que se passa no
País. Isso não pode acontecer.
É preciso ter um pouco de hu-

mi1dade nesta hora, descer do
pedesta-l das deci s5es e conhecer a realidade brutal do nosso Pais.

O SR. NEY MARANHÃO -

do com V.

Ex~

Concor-

O
Sr.
Amir Lando - Como
porta-voz do Governo, como Lider do Governo, ao trazer V.
Ex.a à
tribuna este -a-ssunto,
-que é um apelo· aos ministérios
da Economia e da Agricultura,
que também estão envolvidos
nesta questão, o faz prestando
um grande serviço -a região
Norte, à qual pertenço, representando o Estado de Rondônia.
Tenha v. Ex.a a certeza de _que
outros. assuntos também -; mportant-issimos merecem -ser -tratados diversamente, porque este
é um-elemento, é Um princ'lpío
fundamental
de justiça: temos
que tratar
igualmente os
iguais,
masÉ desigualmente os
desiguais.
esta
idéia que
deve muni c i ar o Po-der Centra 1
para tomar decisões sobre o
País,
sobretudo s·obre-·uma região dés<::;Onheçi da,
-como
a
Amazônia.
Está de parabéns V.
Ex~ Ao se dispor a levar
esta
questão à Pr9sidênéiã da Repú~
blica, aos Ministlrios envolvidos, V .. Ex"" presta um servi;
ço inestimável à Amazônia.
E
exatamente disso que precisamos, um interlocutor atento a
todos -dos aspectos, mesmo aqueles, que não tenham grande
significação nacional, mas que
são fundamentais para as regiões ou microrregiões,- como é
o caso que v.
ExA acaba de
trazer a esta-casa.
O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço

a V.
Exo:._ meu amigo
Senador
Amir Lando, por esse a~arte.

v. Exa citou algumas áreas de
decisões em cujo .conheci men:to
o Governo;----ãs VezeS. não se
apr'ofunda.
Como senador, como homem público há quarenta áhos,
realmente sou um dos que não conheciam o Norte,
a Amazônia.
Conheço o Mundo, mas esta região, não. V'im a conhecer uma
parte da Amazônia agora, nessa
campanha política, quando atuei no Estado-de Rõraima durante quatro meses e vi o seu potencial econôm1co.
No meu entender, o futuro do
desenvolvimento do Brasil está
nessa região. O Brasil não começa aqui, começa lá, naquelas
fronteiras
junto às Guianas,
junto--ao-Primeiro Mundo.
Boa
Vista está,
por via aérea, a
duas horas e trinta minutos de
Miami.
Estamos junto a toda ~
área do Primelr9 Mundo.
E
necessário, Senádb"r, apenas um
pequeno empurrão. Considero o
Estado de Roraima mais rico do
que São Paulo,
porque é do
mesmo tamanho e possui todos
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-que

COm- a ~strada d-e Sahta~-irlês. a
Boa Vista e-. --a-mannã. COm a· 1 ígação de Caracara í_ a Ma naus,
por via pavimentada. terminando no Acre, junto à sua fronteira com o Peru,_ o_ Bras i 1 vai
dar uma arrancada. São coisas
mínimas:, Pri nCipalmenfe ne-ssa
área de Roraima.
Sou um se{hé:idor do .No~Çjes~e-!
mas tenho o_ prazer de s_er. por
adoção,
senador da Amazônia,
porque vejo ali
o futUro do
Brasil. Sou um senador que defende a mi era,, média e pequena
empr-esa. Estamos· vendo ô-· exemplo- dos tigrfes asiáticos,
estamos ·vendo países que safram
ê:lo-"f'lada, do pó, ComO a Itália,
como a Espanfla_, ótlde- a· médlã,
micro e pequena _em_Pr_esas têm
desenvolvimento, e
o governo
teve_sensibi 1 i_dacfe, sent-iu -·que
é por-ali O deSenvo1vffnent6 do
país, onde a- área s.ociar- é
m~_i~ be_ne~ficiaçSa:
POrtanto este assunto me ~oca
fundo, porqUe está effi jogo o
emprego de 2oa-mi1 trabalhadores de micro, médias e pequenas empresas,
e numa região
sem desenvo 1 vi rnen.to, __ como a
Amazónia.
Duze-ntos_ mi 1 de$erri.:
pregaçlos lá s'ignificafn Um milhão de deSempregados.
Assim,
como Líder do Gover.no
sinto-me na obr i ga·çãp de ter
uma conversas e vou convocar
a 1 guns senado_rf;!;s da Amà.zôn i a com o Sr_. Mit-tiStro_ dã_ Agri_cul'tura e com a sr.a Minfsc:ra da
Economia;
para sà i uci on.a-rmos
esse problema_ :tão grav_e que o
telex que li tão bem sintetíza.

o Sr. Amir Lando- v. ex~ reafima, aqu1, uma poS'iÇão qUe
muito honra a nós aa AmazQnia,
de ser mais um senador da
re~ião. É muito importante. V.
Ex leve para o senhor Presidente da Repúbl-ica ·e para os
mjnistérios
envolvidos
na
questão o claffior d_a região_. no
sentido de se formular. uma po1 ftica
· especial _ para
a
Amazôn'i a. O Governo l=ernanôo
Collor está- em débito.com a
Amazótii a. pOr:-que teve uma· pre·ocupação de Ordem ecológica e
e1ogiave1, de um lado, mas, de
oUtro Tado, parece-me que merece reparos.
Ninguém tem a
soluÇão. mágTCa, nem é da verdade absoluta.
De
qualquer
sorte,
a questão cológica tem
tomado a maior parte Oãs preo·cupações dó Governo com relaÇãO-a rRe9ião, e até chego a
falar que foram desmasiadas,
porgue fecha as portas 'da Amazónia pára 6 desenvolvimento e
parã
atividades
econômfcas
indi_spensáveis_, até mesmo para
a permanência ae .uma população,
como _é ó caso de RooOOnia, que ainda é diferente de

'
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toda Região Amazónica. Rondônia tem contorno muito especi-

ais, dada a colonização implementada pelo Governo

Federal.

o Governo precisa realizar com
urgénc1a a formulação

de

uma

política

especial

Amazônia

não pode retroceder,

senvolvimento_ da

para o de-

Amazônia.

A

não pode_ voltar ao império das

matas

e dos rios. Estamos 1m-

plantando uma

civi 1 ização_

oa

Amazônia e ela é irreversível.
Portanto,
não pode

o Governo Federal
ficar alheio a esse

processo, que precisa necessariamente

do _

estfmulo

governamental. A Amazônia

não

tem pernas para andar sozinha,
este é um fato; é uma região
inóspita, uma região que estava

atê

ontem

praticamente

virgem,
desde o Gênesis, _Para
1 á se i mp 1 anta r
um
processo

de desenvolvimento económico e
social, a fim de integrá-la ao
conceito _ da
Federação___ é
necessário uma polítiCa de de~
senvo1vimento, um~ po1ftic~ de
incentivos, uma polftica_ que
efet1vamente cologue os pressupostos 1ndispensaveis ao desenvolvime_nto
económico _e
so-cial. Neste sentido, V.
Ex 4
tambêm teve ao Presidente da
República e aos ministérios
envolvidos na questão este apelo, da necessidade de ser
estabelecida,
com urgência,
uma política especial
para o
desenvolvimento da Amazônia.

O SR.
NEY MARANHÃO - Nobre
Senador Amir Lando,
V.
Ex~
fala da ecologia, no excesso
de zelo com relação à ecologia
na Amazônia. Temos certeza, e
o Governo está consciente disso,
de que, atrás desse zelo
excessivo,
estão os grandes
interesses comerciais dos paises que não querem que o -Srasil
abra uma. seQUnda porta
para o Pacífico. Ja pensou v.
Ex~ naqueles lavradores de Roraima,,na~uelas terras férteis
de
Rondônia,
do Acre,
com
plantação de soja, de laranja,
bem perto_dos Estados Unidos?
E a concorrênc1e..
o_ _governo
desses países sabe que é uma
concorrência já definida,
na
qua 1
o Bras i 1 terá grande
vantagem. Ai é que está:
por
detrás .dessa grande campanha
de preservação~- da Amazõni a, há
algo que interessa muito a esses países desenvolvidos. O
Brasil
não tem uma porta no
Pacifico ou uma porta perto do
Primeiro Mundo para comple.tar
o seu grande desenvolvimento.
o
Sr.
Amir
LandoExatamente. Há algO po·r detrás
disso tudo. E é algo que exatamente sintetiza os interesses económicos.
Por trás de
tudo isso, não querem que o
Brasil
se
expanda para o
Oriente. Vamos conquistar um
mercado important.íssimo,
so-~
bretudo,
barateanQo o nosso
transporte.
E
essa

concorrênc1a que esses países
não suportam, e há uma campanha - financiada -brutal, nef"asta aos interesses nacionais, contra a Amazônia,
contra o nosso progresso. Nascemos para ser grandes e ·a Amazônia é grande o sucifiente
para engrandecer este País.
A
eSsa -voCação de graódeza não
podemos renunciar,
grandeza
que começa pela nossa extensãi
territorial.
Quando V.
Ex
fala neste assunto, eu não poderia calar-me,
pois toca o
meu sangue, porque durante estes 20 anos tenho _apre_ndi do
sobre a Amazónia, obSerVando-a
e admirando a sua grandeza. as
suas riquezas minerais, sobretudo a sua vocação para servir
a este Pais, aos brasileiros
que lá estão_e aos _que estão
longe
e
a desConhecem.
A
Amazônia é um potencial, e
um
~otencial
para_ a solução de
grandes problemas do Brasil
e
do mundo. Terrios ·que imediatamente entrar nas suas profundezas,
para extrair delas as
riquezas tão n_eces"sárias_ ao
povo bras i l e_ i r o e, por que não
d_i zer, ao uni verso humano.
O SR .
NEY
MARANHÃO - Mui to
obriQado, nobre Senador Amir
Lando.
Seu aparte muito enriqueceu este debate.

Quando V. Ex~_fala na Amazónia, sinto que se entusiasma,
e
esse entusiasmo é de todos
nós brasileiros, que vamos dar
nosso apoio ao desenvolvimento
dessa região,

O

Sr.
Oziel
Carneiro Permite-me V. EX~ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO --com prazer,
nobre_
Senador
Oziel
carrieiro.
- --

o Sr. Ozie-1 Carnelro Nobre
Senador Ney Maranhão"," -pr;medramente quero !:tau dar _V. Ex 4
pela disposição em se·incorpó~
rar à representaçãq _da_ Amazônia nesta Casa.~·
O SR. NEY MARANHÃo·- Com muita hOnra, . Ser)ador: --·
O Sr.
Ozie1 Carneiro - ... e
procurar, com~ sua ~xperiên
cia, colaborar para que o Brasil possaL _efetivamente, criar
pollticas e programas de desenvolvimento para essa grande
reg ião,
integrando-a ao contexto económico .e social
de
nossa Nação . . Sobre o assunto
especffico da_ juta, eu,
que
fui - e V. Ex~_citou o -Instituto de Fomento à Produção d~
Fibras Vegetais da Amazônia fundador e presidente desse
Instituto,_
-CÕlo_co:-rile
numa
posição ·muit.o- difíCil.
Sei,
reconheço, _modéstia à parte,
conheço
profundamente
a
prob 1 emát i ca
dà cultura da
juta na
Amazónia,
a
sua
importância para as populações

Sábado 1

ribeirinhas, mas o polftico,
mu j tas ye:z;es_, fica em si-tuação
diffcil. Como minha família é
proprietária de uma indústria
de fiação e tecelagem de juta
em Belém, ao tomar conhecimento desse telex,
entendi
não
seria ético para mim trazer o
assunto ao conheci menta·· --"do
Senado.
Reãlmente precisamos
1 evar as
nossas preocupações
aos Ministros da Economia, Fazenda e Planejament·o e da Agricultura,
no sentido de que
se faça, como disse o Senador
Ami r
Lando,
uma reflexãO, se
examinem mais profundamente as
políticas nacionais, para que
elas, talvez até involuntariamente ou- por desconhecimen~o
mais detalhado de peculiaridades regionats, não dest.ruam o
trabalho que vem sendo realizado,
ao 1 ongo das ú l ti mascinco décadas, para promover o
desenvo1vimento da Amazônia.
Do mesmo modo,
preocupam-me
que essas políticas nacionais
não venham agravar ainda ma1s
a situação de nossos irmãos do
Nordeste,
de economia ainda
camba 1eante . e com prob-1 emas
sociais muito-agudos. Agrade~o
a V. Ex~ ~ concessão dç aparte
e o fe 1 1 Cl to. - como L 1 der do
Governo,
por estar atento não
apenas às grandes. políticas
nacionais como àquelas que dizem respeito diretamente ao
interesse de populações que se
encontram nos mais di s_tantes
sítioS deste Pais.
O SR • -NEY MARANHÃO - A9r adeço
a V. E.x.~:~., Senador
Oz i e 1
Car-

neiro,
pelo aparte.
Apenas
permitae-me dJscordar quando
cit_ou motiv_o de foro íntimo,
motivo ético,_-_ para não tratar
desse assunto do telex, que
toca diretamente a V. Ex 4 e à
sua.rRegião.
_Senador Pziel: cãrneiro, compreendo a sua posição,
mas o
que está em jogo não é uma
coisa, é algo muito mais importante.
_são duzentas mil
pessoas de uma região .que,
cõmo_ disse o Senad_or Ami r Lando, representam, se projetarmos esse número -par-a o su 1
País. 1 milhão de pessoaS naquela região.
·

ao

Todos sabemoS do resp~ito-que
v. Ex 4 tem pela reg1ao e o
trabalho que sempre dedicou às
causas públicas, como um industrial progressista-e um politico ético, um político que
vê,cima de tudo, os interesses
do Pais e da sua região.
Çongratulo~me
Com V. Ex~-. agradeço pelo aparte. que muito
me honra, e faço um convite a
v. Ex~. ao nobre Senador Amir
Landó · ·e aos dema 1 s Senadores
da região Amazónica, para que,
juntos,_. termos uma audiência
com a srA Ministra da Economia. Fazenda e P1anejamento, é
o Sr. Ministro da Agricultura,
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no sentido de encontrarmos uma em relação a distorções perpe-

solução em defesa dessa

gente

e

_.

que faz a Qrandeza da Amazônia
deste -pa1s.

Sr. Presidente, era o que t i -

nha a di-zer.

(Muito bem!)

tradas c6rít_ra C__ categ_o_ria. E o
caso.
só para c-ft"ar_ um exemplo,
dO
cr1 tério
"boa
apa r'ênC i a" ,
encontrado
em
qualquer
-classificado
de
seleçã_o _dessas profissionais.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
A
Carta também fixa os c.on·Sousa) - Concedo a palavra ao ceitos básicoS de ·;n-teressés

nobre

(Pausa.)

Senador

-José
-

Fogaça_.
·

-

S. Ex~ não está presente.

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB MT.
Pronuncia
o
seguinte
discurso·;)
Sr. ·p·r-EfSi d~nte,
Srs. Senadores:
· ----Realizou-se

recentemente

em

A 1agoas· o Vr:I Congr·ess·o- Na c i a-

nal
de Secretariado. Na oportunidade, tomaram-se importan-

tes

deliberações,

que· se en-

contram sintetizadas na
de Maceió.

Esse

documento

désse-s -p-rofissionaiS. _?élã necessidade de_ sua divul.Qação,
ci·to-o_s a seguir:
1.

C.oncedo a pa 1avra
ao nobr-e
Senador Má rei o Lacerda.
--

Carta

assume espe-

cial relevância se considerar~
mos - a
na tu r a 1 ~da de de nossos
empresários e dirigentes, condutores de uma das dez maiores
economias do mundo-.
Ora,
num
Pais que se quer moderno~ cujo
Estado busca a
eficiência de
sua máquina administratiVa e
cujas empresas al_mejam padrão
de Primeiro Mundo. nada mais
coerente do. que o
rec.onh.eç1 :ment·o-- · da
i mport.ârici a dos recursos humanos ·que compõem a
organização.
Entre as pessoas que constroem a empresa, a secretária vem
assumindo crescente importân~
cia . .Já vão longe .;...·e-,
aliás,
soam como foclore - os tempos
em que a secretária era peça
de decoração da sala. Despreparada,
mas...
de
boa
aparência.
O aumento progressivo do volume de trabalho de diretores
e
chefes
e
a
adoção de
critérios de
eficiência
e
eficácia na administração-enterraram definitivamente· a
imagem
de
secretária
de
enfeite.
Hoje,
a
importância dessa
profissional cr~sce proporcionalmente
à
modernidade da
organização,
à sintonia com
omundo ~tual.
A secretária,
atualmente, forma com seu-che~
fe equipe de trabalho engajada
na mesma programação.
Abraça
como seus os. propósitos _do seU
superior e da instituição.
Na
verdade, ela divide a çarQa de
trabalho com os responsaveis
pelo processo decisório.
Diante dessa indiscutível realidade, merece aplauso a proposta da carta de Maceió que
sugere ao sindicato vigilância

A

secretãr 1o :

de

"Técnico/ Admi ri i S't.rat iVo,
indispensável ~m todos os setores da e_conomi~ nacional,
priva '"fi va·-·dõ"-profi ssi cria 1 com
fórmação- espeeffica e/ou comprovada ·câ~PaCidade técnj"ca na
área secretarial.- tendo como
caraç:terístfcas ·um elenco- -de
múl tipias · _atfvídades.
cujifs
funções
de assessoramento e
assistência exigem a··_conhecimentõ --da curt\Jra organizacional .. estrutura, ramo ·de atividade, ·políticas interna e
externa.
pób11Co alvo~ Objetivos. das organizações nacionais,
sendo exercidas junto
aos centrqs õecisôrios."
2~

o
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relacionamento·,
a sua discri~
ção e firmeza de caráter.
a
sua preocUpação com atualizar~
s~ e evoluir.
A luta pela _divulgação desta
nova im;3gem merece todo nosso
apoio e· aplauso.
Por
isso,
cumprimento
à
Federação
Naci ona 1
das
Secretarias e Secretários- pela
oportunidade âa rea11zação do
VII Consec e pela re1evãnc1a
das decisões tomadas.
Era o .qUe tinha a dizer, Sr.
Pr_esidente. (~ui to bem!)
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) Na presente sessão
terminou
o
prazo
para
apresen"tação de emehdas às seguintes ~atérias:
.... Proj etó de Le f do DF n 2 . 54
de 1990, de autoria do Se~ador
Maurício Çorrêa,
que cria a
Ouvidori2) Geral
do DiStrito
Fãderal, e dá outras próviaênci,as; e
1

~ Projetode Resolução n.Q. 64,
de 1990, de íniclativa da co~
missão
de
Constituição,
JuStiça e Ci_dadani a que suspende a execução dos arts. 84
e 89 da Lei n 2 2.454, de 1977,
do Município de São Caetano do
SL! 1 ,_. Es~a~~ de São _PaUl o._
I

prof_isstém~l:

"Seó·:.etário(a) é o profissional q4e exe·rée· ~tr·ibuições qllé
exigem- o domí_nio de. conhecimentos gera is -·e espeç.:i fi cos em
Secretariado,
gue ·permitem a
operac i_ o na 1 1Za"çao e
execução
de tarefas inerentes às àtividades
_desenvolvidas
pelaS
organizações. atuando de forma
integrada_ e
multidiscip1inar
na_s
funções de a_ssessoramento
e as~ls"tencja junto__ - aos ocupantes dás funções de linha,
visando a consecução de obj~t; vos
e
metas
das
orga·n i zaçõe!S ~ ;, ·
·

3 . .'!-- função soci~l~:.

Aos p_roj ~t_os não foram apresentadas emendas.
As matérias serão incluídas
em
01'-dem
do
Dia,
oportunamente.

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Nada mais have~do a
tratar, Vou encerrar a· p-rese-nte sessão, designando para a
ordinária de segUnda_-feira a
seguin~e

ORDEM DO DIA

"Participar do processo de
transformacão socfa1,
contri- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
buindo
pãra
a
inte~ração,
N_g_ 51, DE 1990
part1cipação e desenvolvimento
do homem no processo evolutivo
(Incluído em Ordem do Dia nos
c;ias organizações,
interagindo termos do art. 376, e, do Reno sistema organizacional de_ gimento Interno.)
forma ir\tegrada e múltipla."
Discussão, ·em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo
4. o rnel"cado de tl"abalho:
n.2 51, de 1990 (n.2 218/98, na
dos Deputados). que a"Em C:;Uaiquer -área dos diver~ câmara
prova o texto do acordo sobre
sos se tores_ ç:la economia na c i a- cooperação
cultural
celebrado
nal,
atuando.junto aos divero. Governo_da República
sos níveis hierárquicos das entre
Federativa
do
Brasil
e
o Goorganizações."
verno da Repúb 1 i ca Oemocrá ti ca
Brasília,
a
7 de
Sr. Presidente e Srs. Senado- Alemã, em
de 1990 (dependendo de
res,_ ·a al;lrangent.íà dos concei- março
parecer).
tos aProvados pela Carta de
Maceió permite concluir que,
2
hojé,
o cartão _de vis 1 ta da
se"cretárta é o Seu conhecimen-.
OFÍCIO
N•
S/54, DE 1990
to técnico,
a suá maturidade
(Em rer;ti me de urgência, nos
emoc i ena; 1 :. _"'1 süa capa c 1 dade de
organizaçao,
o seu domínio dé termos do art. 336, c, do Relínguas e de redação,
o seu gimento Interno.)
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S/54. de 1990 (nA

135/90, na origem). relativo_à

proposta para que seja autori_zado_o Governo dó Estado aa

Bahia a emitir e colocar em
mercado vinte e dois bilhÕes

de

Letras

sour.o do

LFTBA
parecer).

O SR.
Sousa)
sessão.
11

Financeiras do Te-

Estado

da

(dependendo

Bahia

de

PRESIDENTE (Pompeu de
Está encerrada
a

(Levanta-se ~ sessão às
ho~as e 30 mfnutos.)

PORTARIA
NO 27, DE 1990
O

Primeiro Secretário- do Se-

nado Federa 1, no uso_ das

atribuições

regimentais,

suas

re-

solve designar Goitacãz Bras6nio

Pedroso

de

Albuquerque.

Analista Legislativo.

gusto
lista

José Au-

Arcoverde de Melo, AnaL.egislativo,
e
Tânia

Mara
Cama.rgo
Falbo
Alves da
Cruz,- Analista
Legislativo,

Slibado 1

em sua 14A Reunião Ordinâria,
realizada em 17 de outubro de
1990, sobre os
Processos •cte

n~s.
01 o. 003/90-8
- e
001.282/90-5, e tendo em·vfstà
o que consta da Portaria·n~

24, de 1986, desta oiretoria
Geral.
resolve:
prorrogar· e
designação do servidor VOSE
CARLOS VIOAL, Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente
do SenaCO Federal, pelo prazo~
Senado F ed9ra ., , ~-g- de novem- improrrOgável, de_ 9 (TloVe) mebro
de
1990.
~Mendes
ses, a partir de 1~ de setemCanale, Primeiro Secretário.
· bro de 1990, ·com remuneração
integral, a fim de conclui_r O
PORTARIA
Curso de Ci_ênci as Econõm-1· cas,
em nfvel de Doutorado, na UniNO 27, DE 1990
versidade de Illinois, em UrO Di re:tor-Gera 1 do Senado. Fe- bana. Estados Unidos da Améridera 1 ,_ no uso das suas atri- ca _do Nor.te.
_ ~~ _
Senado Federa 1 , ---29 de nevem..:.
buíções regulamentares e co.nsi_derando a dec.isão da Comis- bro de 1990 .. - Uosé Passos
são Diretora do Senado Federal Porto, Diretor-_Geral.

para,
sob a presidência do
primeiro. integrarem Comissão
d~ Inquérito inct.;~mbida de apurar os fatos constantes do
Processo n~ 013779/90-7.

